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إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعـوذ بـاهللا مـن شـرور أنفسـنا ومـن       
وأشـهد أن ال   ،لـه  ومن يضلل فال هادي ،سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له

يا أَيها الناس اتقُوا ، ﴿وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،إله إال اهللا وحده ال شريك له
ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهمـا رِجالًـا كَـثريا    

   الَّـذ قُـوا اللَّــهاتـاًء ونِســا   ويبقر كُملَـيكَــانَ ع إِنَّ اللَّـه ــامحالْأَرو ــاَءلُونَ بِـهسي ت﴾ 
 وأَنـتم  إِلَّـا  تمـوتن  ولَـا  تقَاتـه  حـق  اللَّه اتقُوا آمنوا الَّذين أَيها يا﴿)] 1/النساء[(

 سـديدا  قَولًا وقُولُوا اللَّه وااتقُ آمنوا الَّذين أَيها يا﴿)] 102/آل عمران[( ﴾مسلمونَ
حلصي لَكُم الَكُممأَع رفغيو لَكُم كُموبذُن نمعِ وطي  اللَّـه  ـولَهسرو  فَقَـد  ا  فَـاززفَـو 
   .]71-70 األحزاب[ ﴾عظيما

اليت أشرح فيهـا  " مفاتيح العلوم " فهذا الكتاب الثالث من سلسليت : أما بعد 
تصرا يف كل فن من فنون العلوم الشـرعية شـرحا متوسـطا حبيـث يصـبح كافيـا       خم

لطالب العلم غري املتخصص يف ذلك اال، ومتكـن دراسـته يف مـدة أسـبوعني إىل     
  .شهرين حبسب اختالف العلوم وحال الطالب

وقد حاولت تفكيك عبارات املـنت وشـرحها وتوضـيح مسـائله والتمثيـل هلـا       
ف فيه منها وذلك بالرجوع للمراجع األصلية هلذا العلـم مـع   والتحقيق يف ما اختل

  . اإلستعانة باملراجع احلديثة
وأربط بني األبواب والفصول واملسائل حسب االستطاعة، وال أهتم بـاإلعراب  

  .إال إذا تعلق به فهم املعىن تعلقا واضحا، وحاولت تكميل ما قصر فيه املصنف 
ل مسائله، وجتمع كـل جزئياتـه، مث آيت   وأختم كل فصل أو باب خبالصة تضم ك

  .بعدها بأسئلة ومتارين تطبيقية شاملة لكل جوانب الباب
 العلوي الشنقيطي الشيخ أمحد بن الكوري
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1)1( 

القصـد واملثـل   : مصدر أريد به اسم املفعول، ويرد لعدة معان هي : النحو لغة 
  .ضواجلهة واملقدار والقسم و البع

  ."وبناًء إعراباً الكالم أواخر ا يعرف بأصول علم هو:"واصطالحا
انتحـاء مسـت كـالم العـرب يف تصـرفه مـن       : "وقال ابن جين يف اخلصائص -

إعراب وغريه كالتثنية واجلمع والتحقري والتكسري واإلضافة وغري ذلك ليلحق مـن  
  ."ليس من أهل اللغة العربية بأهلها يف الفصاحة 

النحو علم مستخرج باملقاييس املستنبطة مـن اسـتقراء   : "عصفور  وقال ابن -
  "كالم العرب املوصلة إىل معرفة أجزائه اليت ائتلف منها

النحو علم بأقيسة تغري ذوات الكلم و أواخرها بالنسـبة  : "وقال اخلضراوي  -
  "إىل لغة لسان العرب

لميـة ينظـر هلـا    النحـو صـناعة ع  " : املسـتوىف "وقال أبو مسعود الفرغاين يف  -
أصحاا يف ألفاظ العرب من جهة ما يتألف حبسب إستعماهلم لتعرف النسبة بني 

  ."صيغة النظم وصورة املعىن فيتوصل بإحدامها إىل األخرى
النحو علـم اسـتخرجه املتقـدمون مـن اسـتقراء كـالم       :" وقال ابن السراج  -
  ."العرب
ا أحوال كالم العرب  النحو صناعة علمية يعرف: " وقال صاحب البديع  -

  ". من جهة ما يصح و يفسد يف التأليف ليعرف الصحيح من الفاسد

2 

                                        .الكلمات العربية من حيث ما يعرض هلا حال التركيب  من اإلعراب والبناء 
 38 -37اإلقتراح للسيوطي ص  و 311-15/309ولسان العرب  1/45انظر اخلصائص البن جين  )1(

  50 - 1/48وحاشية الصبان على األمشوين 
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3 

العصمة مـن اخلطـأ اللسـاين يف الكـالم العـريب ومعرفـة صـوابه مـن خطئـه          
  .راثوكالم العرب شعرا ون  rعلى فهم كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله  واالستعانة به

4)1( 

يظهر من خالل مثرته فهو للمحافظة على لغة القرآن والسنة ولسان نبينا حممد 
rولشدة أمهيته  أوصى بتعليمه  السلف الصاحل  ،:  

  ."تعلموا العربية:" tفعن أيب عثمان قال كان يف كتاب عمر بن اخلطاب 
  ."أنه كان يضرب ولده على اللحن tوعن نافع عن ابن عمر

  ."النحو يف العلم كامللح يف الطعام ال يستغىن عنه:"وقال الشعيب 
من حفظ القرآن عظمت قيمته ومن طلب الفقه نبل قدره ومن :"وقال الشافعي 

كتب احلديث قويت حجته ومن نظر يف النحو دق طبعه ومن مل يصن نفسه مل يصنه 
  ."مالعل

5 

  .نسبته إىل غريه من العلوم هي التباين

6)2( 

  .tاملشهور أن واضعه هو أبو األسود الدؤيل بأمر من علي بن أيب طالب 
مث خلف أبو األسود مخسة نفر أوهلم عنبسة بن معدان الفيـل، وثـانيهم ميمـون    

أيب األسود عطاء وأبو  األقرن وثالثهم حيي بن يعمر العدواين والرابع واخلامس ولدا
  . احلارث

                                      مث خلف هؤالء عبد اهللا بن إسحاق احلضرمي وعيسى بن عمر وقـد ألـف فيـه    
  437انظر جامع بيان العلم ص  )1(
ريح وشـرح التصـ   11-1/10واألشباه والنظائر يف النحـو   402-2/397انظر املزهر يف علوم اللغة  )2(

 .50-1/49وحاشية الصبان على األمشوين  1/4-5
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  .كتابني، وأبو عمرو بن العالء البصري
مث خلفهم اخلليل بن أمحد الفراهيدي فلم يكن قبله والبعده مثلـه وكـان أعلـم    

وهلـم  .... لكسـائي  الناس وأذكاهم ومن أفضل الناس وأتقاهم، مث بعده سـيبويه وا 
  .  جرا

7 

  امسه علم النحو

8 

  .وكالم العرب  rمن كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله 

9 

  .الوجوب الكفائي وقد يتعني على البعض كمن أراد تفسري القرآن مثال
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)1( 

الصنهاجي املعروف  هو الشيخ الفقيه اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن حممد بن داود
  .بابن آجروم ـ ومعناه الفقري الصويف ـ

هـ وهي السنة اليت تويف فيها ابـن مالـك    672ولد على املشهور يف فاس سنة 
  .صاحب األلفية

وكان فقيها أديبا عاملا بالرياضيات وكان فوق ذلك كله حنويـا مييـل إىل مـذهب    
  .الكوفيني، وكان متبحرا يف ضبط القرآن والتجويد 

  ".الغالب عليه معرفة النحو والقراءات : "قال السيوطي و
درس بفاس مث درس مبكة حاجا وملا مر على مصر درس على النحوي األندلسي 

هـ وأجازه أبو 745الشهري بأيب حيان حممد بن يوسف الغرناطي املتويف يف القاهرة 
  .حيان

مـد عبـد اهللا   وأخذ عنه مجاعة من األئمة بفاس كالشيخ أيب العباس أمحد بن حم
بن عمر الوانغيلي الضرير، والفقيه األستاذ املغريب أيب العباس أمحد بن حممـد بـن   
حزب اهللا اخلزرجي ، وحممد بن علي بن عمر الغساين النحوي ، وأمحد بن حممد بن 

  .شعيب اجلزناء الفاسي 
وله مؤلفات يف النحـو واملقـرأ والفـرائض واحلسـاب واألدب أشـهرها شـرح       

املسمى فرائد املعاين يف شرح حرز األماين واملقدمـة اآلجروميـة يف مبـادئ    الشاطبية 
هــ  723علم العربية وقد تويف يوم األحد بعد الزوال لعشر بقني مـن صـفر عـام    

  .  مبدينة فاس

                                      
 6/62وشذرات الذهب يف أخبار مـن ذهـب    239-1/238بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  )1(

 .18-1/11حممد خليل شرف . وشرح اآلجرومية للسنهوري حتقيق د
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يف كتبه وبكتـاب   rابتدأ املصنف بالبسملة تأسيا بالقرآن الكرمي وبرسول اهللا 
كـل أمـر ذي بـال ال يبـدأ ببسـم اهللا الـرمحن       « :وأما حديث. سليمان عليه السالم

  .)1(فإنه ضعيف  »الرحيم فهو أقطع
   الباء لالستعانة عند عامة أهل العلم، وباء االستعانة هي الداخلة على آلـة

  .)2(الفعل، حنو كتبت بالقلم، ألن الفعل ال يتأتى على الوجه األكمل إال ا
 رفع صاحبه عـن غـريه قالـه اجلـوهري     قيل بأنه مشتق من السمو ألنه ي

وابن فارس، وقيل من السمة وهي العالمة ألنه عالمة متيز املسمى عـن غـريه قالـه    
  .صاحب القاموس

  .)3(واسم وزنه أفع والذاهب منه الواو ألن مجعه أمساء وتصغريه مسي
خالفـا  -ومتعلق اجلار وارور فعل متأخر مناسب للمقام، وإمنـا قـدرناه فعـال    

ألن األصل يف األعمال األفعال، وقـدرناه متـأخرا تيمنـا بامسـه تعـاىل       -رينيللبص
  .ولكي يفيد احلصر

 ا﴿: اسم اجلاللة وهو خاص به سبحانه وتعاىليمس لَه لَمعلْ ته﴾ 
  ].65مرمي [

وقال اجلوهري أصله إله على وزن فعال مبعىن مفعول ألنه مألوه أي معبود، فلمـا  
                                      

حجـر يف التلخـيص    وعـزاه ابـن   51: وأدب اإلمالء للسـمعاين ص ) 1210(اجلامع ألخالق الراوي )1(
واحلـديث حسـنه    .1/6لألربعني البلدانية للرهاوي ومن طريقه السبكي يف طبقات الشافعية  3/151

ابن الصالح والنووي والسيوطي مع أن مداره على أمحد بن حممد بن عمران قال الذهيب قال اخلطيب 
مث هـو معلـول أيضـا    ، 1/173ليس بشـيء، كمـا يف امليـزان    : كان يضعف يف احلديث، وقال األزهري

 ).1(ح 1/29وانظر اإلرواء  باإلرسال،
 .105: انظر مغين اللبيب ص) 2(
 .1167: والقاموس ص 490: ومعجم مقاييس اللغة ص 2/1733انظر الصحاح ) 3(
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  .)1(أللف والالم حذفت اهلمزة ختفيفا لكثرته يف الكالمدخلت عليه ا
  .وقيل من أله يأله إذا حتري ألن العقول تأله يف عظمته وأصل أله وله يوله وهلا

  .)2(وقيل هو غري مشتق قاله اخلليل
 الرمحن(صفتان عظيمتان تدالن على عظمة رمحته وسعتها و (

ليلـة ألن فعـالن تـدل علـى الكثـرة واالمـتالء       تدل عظمـة قيامـه ـذه الصـفة اجل    
﴾ وكَـانَ بِـالْمؤمنِني رحيمـا   تفيد تعلق هذه الرمحة بعبـاده سـبحانه ﴿  ) الرحيم(و
  .)3( ]43األحزاب [

                                      
 .2/1624الصحاح ) 1(
 .1/62والنهاية يف غريب احلديث  13/469لسان العرب ) 2(
 .1/90انظر مدارج السالكني ) 3(
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كل ما حتصل به الفائدة سواء كان لفظا : )1(بفتح الكاف يف اللغة قوله 
، ﴾َآيتك أَلَّا تكَلِّم الناس ثَلَاثَةَ أَيامٍ إِلَّا رمـزا ﴿: أو غريه كاإلشارة مثل قوله تعاىل

  :وحنو
ــدموع ا     إذا كلمــــتين بــــالعيون الفــــواتر ــا بالـ ــوادررددت عليهـ   لبـ

  :وحديث النفس حنو
ــا   ــؤاد وإمنـ ــي الفـ ــالم لفـ   جعــل اللســان علــى الفــؤاد دلــيال    إن الكـ

  :واللفظ حنو
  يشفيك؟ قلت صحيح ذاك لو كانـا     قـالوا كالمـك هنــدا وهـي مصــغية   

   :وما يفهم من احلال حنو
  مهــال رويــدا قــد مــألت بطــين        امــــتأل احلــــوض وقــــال قطــــين

  :وقال نصيب بن رياح
  ولو سكتوا أثنـت عليـك احلقائـب       فــأثنوا بالــذي أنــت أهلــهفعــاجوا 

  .القلم أحد اللسانني: واخلط لقوهلم
                                      

وشـرح   1042: والقاموس احملـيط ص  525-12/522ولسان العرب  2/1491حاح للجوهري الص) 1(
 .1/81السنهوري 
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  .أما الكالم بكسرالكاف فهو مجع كلم وهو اجلرح وبالضم األرض الصعبة
  .الطرح والرمي: واللفظ لغة و الكالم يف اصطالح النحاة 

ظا رميته وذلك الشـيء لفاظـة   لفظت الشيء من فمي ألفظه لف: "قال اجلوهري
  :قال امرؤ القيس يصف محارا

  ميــج لفــاظ البقــل يف كــل مشــرب    يـــراود جمهـــوالت كـــل مخيلـــة   
  .)1("ولفظت بالكالم وتلفظت به أي تكلمت به

الصوت املشتمل على بعض احلروف حتقيقا كزيد، أو تقـديرا  : "ويف االصطالح
، )2("كالضمائر املستترة 

 وضع شيء على شيء آخر: ةالتركيب لغ .  
 كتـاب حممـد،  : ه على جـزء معنـاه حنـو   املركب هو الذي يدل جزؤ: واصطالحا

  .)3(املفرد مثل كتاب) املركب(وخرج بقوله 
واملقصود هنا التركيب اإلسنادي وهو ضم اخلـرب إىل املبتـدأ حنـو زيـد قـائم، أو      

اجلمع بني كلمتني تترتل  الفعل إىل الفاعل حنو جنح اتهد، ال التركيب املزجي وهو
  .ثانيتهما مرتلة تاء التأنيث مما قبلها مثل حضرموت وبعلبك

وال التركيب اإلضايف وهو اجلمع بني كلمتني ترتل ثانيتهما مرتلـة التنـوين ممـا    
  .قبله كعبد اهللا

حنو رأيت رجـال عاملـا    )4(وال التركيب التقييدي وهو ضم املوصوف إىل الصفة 
  .املفرد) املركب(وخرج بقوله  .ومررت بإمام عادل

فـاز  : وهو ما حصلت منه فائدة تامة حيسن السكوت عليهـا، حنـو   قوله 
  .إن قام زيد: املؤمن، واإلسالم دين العدل، فخرج حنو

أي الوضع العريب وهو جعل اللفظ دليال على معىن كزيد تقي،  قوله 
                                      

 .2/916الصحاح للجوهري ) 1(
 .1/55وشرح األمشوين  1/33وأوضح املسالك  1/11وشرح التسهيل  1/40شرح املفصل  )2(
 .11انظر شرح قطر الندى ص ) 3(
 .14: وشرح الكفراوي ص 85-1/84جرومية وشرح السنهوري لآل 1/13شرح التسهيل  )4(
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م العجـم مـن الفـرس والتـرك     فخرج املهمل كديز مقلوب زيد وخرج كذلك كـال 
والروم واهلند وغريهم، وبعضهم يفسـر الوضـع بالقصـد فيخـرج حـديث النـائم       

  .وحماكاة أصوات الطيور وحنوها
املؤمن صـادق، أو  : امسان حنو )1(واعلم أن أقل ما يتألف منه الكالم عند النحاة

  .فعل واسم حنو خيشع املصلي
ظ العريب املقصود املفيـد فائـدة حيسـن    واخلالصة أن الكالم عند النحاة هو اللف
سـيد   rإمنا األعمـال بالنيـات، حممـد   : السكوت عليها املركب تركيبا إسناديا، حنو

  .املرسلني، يتواضع املسلم، احلجاب عالمة العفة

 

أي أجزاؤه فهو من تقسيم الكل إىل أجزائه لعدم صحة اإلخبار  قوله 
فقط بإمجاع النحاة إال أبا جعفر بن صابر فإنه جعل  باملقسم عن كل قسم 

اسم الفعل قسما رابعا ومساه خالفة واحلق أنه من االسم، ألن املعاين إما ذات وهي 
  .االسم أو حدث وهو الفعل أو رابطة للحدث بالذات وهي احلرف

دل فالكلمة إما أن تدل على معىن يف نفسها أو ال ت: ومن حيث الدليل العقلي
على ذلك، فإن مل تدل عليه فهي احلرف، وإن دلت عليه فال ختلو من حالني إما أن ال 
تدل على زمن وهي االسم وإما أن تدل على أحـد األزمنـة الثالثـة وهـي املاضـي      

  .واحلال واالستقبال وهي الفعل
وألن الكلمة إما أن تصلح ركنا لإلسناد أو ال، الثاين احلرف واألول إما أن يقبل 

  .)2(سناد بطرفيه أو بطرف واحد األول االسم والثاين الفعلاإل
بدأ باالسم لشرفه فهو األصل يف التأليف، وألنه يقوم بنفسه، وألنه  وقوله 

  .جلهتني فيكون مسندا ومسندا إليهيقبل اإلسناد من ا
                                      

وحاشـية الصـبان علـى األمشـوين      34-1/33وأوضح املسالك بتحقيق البنداري  1/44شرح املفصل  )1(
 .1/19وشرح ابن عقيل  1/61

وحاشية الصـبان علـى    64-62: وشرح اللمع البن اخلباز ص 2/7انظر األشباه والنظائر يف النحو ) 2(
 .20-1/19وشرح ابن عقيل  1/87ح السنهوري ، وشر61-1/60األمشوين 
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، واشتقاقه إما من السمة وهي العالمـة ورجحـه   "ما دل على مسمى: "وهو لغة
موس وهو قول الكوفيني فيكون أصله وسم، أو من السمو وهـو العلـو   صاحب القا

وهو مذهب البصـريني ورجحـه اجلـوهري والفيـومي  فيكـون أصـله مسـو، ويؤيـده         
  .)1(التصغري والتكسري

) مساة(بتثليث أول كل منها عاشرها ) اسم) (سم) (مسا(ويف االسم عشر لغات 
  :وقيل مثاين عشرة لغة جمموعة يف هذا البيت

ــ ــا    س ــذا مس ــاة ك ــم مس ــه اس ــها     م مس ــث ألول كلـــ ــاء بتثليـــ   مســـ
  )2("كلمة دلت على معىن يف نفسها، ومل تقترن بزمان: "واصطالحا

" دلـت علـى معـىن يف نفسـها    : "زيد، مؤمن، تفاحة، مجـل، فخـرج بقولـه   : مثل 
  .الفعل" مل تقترن بزمان: "احلرف، وبقوله

، "ت أو مجاد أو أي شيء آخـر هو كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو نبا"أو  
  ". )3(اإلسم ما دل على معىن يف نفسه داللة جمردة عن اإلقتران: "وقال الزخمشري 

 
  .وهو ما دل على مسماه بال قرينة كخالد، مساء، علم : مظهر -1
أنـا  : وهو ما دل على مسماه بقرينة تكلم أو خطـاب أو غيبـة حنـو   : مضمر -2

  .وهيوأنت وهو 
  .هذا والذي: وهو ما خفي معناه مثل: مبهم -3

   .احلدث والعمل )4(وهو لغة هو  : مث ذكر النوع الثاين
  "هو الكلمة الدالة على معىن يف نفسها مقترن بزمان: ")5(واصطالحا

  " هو كل لفظ دل على حصول عمل يف زمن خاص"أو  
                                      

 .1/50وشرح املفصل  175: واملصباح املنري ص 2/1733والصحاح  1167: القاموس ص) 1(
 16: شرح الكفراوي ص) 2(
 1/48شرح املفصل  )3(
 .284: واملصباح ص 940: والقاموس ص 2/1335الصحاح ) 4(
 .1/46والنحو الوايف  27شرح شذور الذهب ص ) 5(



 

 

12 

 
كسـمع  : ع وانقطـع قبـل زمـان الـتكلم     وهو ما دل على حدث وق: ماض -1

  .وكتب 
وهو ما دل على حدث يقع يف زمان التكلم أو بعده ويقبـل احلـال   :املضارع -2

  .واالستقبال حنو يكتب ويسمع ويقرأ
  .امسع، اكتب، اقرأ: ما دل على حدث يف املستقبل حنو: األمر -3

وطرفه وحده،  ناحية الشيء)1(واحلرف لغةهو مث بني القسم الثالث 
  .وحرف اجلبل أعاله احملدد، واحلرف الناقة الضامرة

مـا جـاء ملعـىن لـيس     : "، وقيـل "كلمة دلت على معىن يف غريها: ")2(واصطالحا
، قلت وهو قريب وما سواه من احلدود فاسد: قال صاحب القاموس" باسم وال فعل
  ".ههو كل لفظ ال يظهر معناه كامال إال مع غري" :مما قال سيبويه 

  ")3(احلرف كلمة ال تقبل إسنادا وضعيا بنفسها وال بنظري: "وقال ابن مالك 
واملقصود إخراج احلروف اهلجائية وهـي   )4(هذه عبارة سيبويهوقوله 

  .إخل وتسمى حروف املباين...ا ب ت : حروف العربية
  :واحلرف ثالثة أنواع

  .مشترك بني األمساء واألفعال حنو هل -1
  .تص باألمساء حنو باء اجلر ومنخم -2
  .خمتص باألفعال حنو مل ولن -3
 

  وهو ما يفرق بينه وبني واحده بالتاء غالبا : والكلم اسم جنس مجعي
  .وال يكون على شيء من أوزان اجلموع كبقر وشجر ولَبِن ونبق

                                      
 .82-91: واملصباح املنري ص 719: والقاموس ص 2/1029الصحاح  )1(
وابـن عقيـل    62: وتوجيـه اللمـع ص   1/60وحاشية  الصبان على األمشـوين   1/12الكتاب لسيبويه ) 2(

 .1/15والنحو الواضح  1/28
 .1/17شرح التسهيل البن مالك  )3(
 .1/12الكتاب لسيبويه ) 4(
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واسم اجلنس اإلفرادي هو ما دل على القليل والكثري من جـنس واحـد بلفـظ    
  .كماء وتراب وزيت وخل ومنه املصدر ضرب وشرب وقيام وقعود واحد

  .)1(وواحدة الكلم كلمة وهي اللفظة الدالة على معىن مفرد بالوضع
كَلَّا إِنها كَلمـةٌ هـو قَائلُهـا ومـن     ﴿: وقد تطلق على اجلمل املفيدة كقوله تعاىل

أصـدق كلمـة قاهلـا    «: r، وقولـه  ]100ملؤمنون ا[﴾ ورائهِم برزخ إِلَى يومِ يبعثُونَ
  :tشاعر قول لبيد 

ــا خــال اهللا باطــل  ــل      أال كــل شــيء م ــة زائـ ــيم ال حمالـ ــل نعـ   »وكـ
وفيها ثالث لغات كَلمة على وزن نبقة، وكلْمة على وزن سدرة، وكَلْمة على وزن 

  .)2(مترة
 

  :لى أكثر من اثنني له ثالث حاالتاالسم الدال ع
إما أن يكون موضوعا لآلحاد اتمـع داال عليهـا داللـة تكـرار  الواحـدة       -1

  .بالعطف فهو اجلمع سواء كان له واحد من لفظه كرجال أم ال حنو أبابيل 
وإما أن يكون موضوعا جلموع اآلحاد داال عليهـا داللـة املفـرد علـى مجلـة       -2

اجلمع سواء كان له واحد من لفظه كركب وصحب أم ال حنو  أجزاء مسماه فهو اسم
  .قوم ورهط

وإما أن يكون موضـوعا للحقيقـة ملغـى اعتبـار الفرديـة واجلمعيـة إال أن        -3
الواحد ينتفي بنفيه فهو اسم اجلنس وغالبا ما يفرق بينه وبني مفـرده بالتـاء كثمـر    

  .)3(ومتر أو بالياء كزنج وروم

                                      
 .6واملفضل على املفصل ص  1/11شرح التسهيل البن مالك و 1/40شرح املفصل البن يعيش ) 1(
وحاشـية الصـبان علـى األمشـوين      1/20وشرح ابن عقيـل  1/11وشرح التسهيل  1/40شرح املفصل  )2(

 .90-1/87وشرح السنهوري  11: وشرح قطر الندى ص 1/64-69
 .بتصرف 24-23: شرح ابن الناظم ص) 3(
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  .كل ما حتصل به الفائدة لفظا كان أو غريه: الكالم لغة -1

هو اللفظ العريب املقصود املركب تركيبا إسـناديا، املفيـد   : "ويف اصطالح النحاة
  ".فائدة حيسن السكوت عليها

  :أقسام الكالم ثالثة -2
ما دل على معىن يف نفسه مل : "ما دل على مسمى، واصطالحا: وهو لغة: اسم -أ

  .مظهر ومضمر ومبهم: د، وأقسامه ثالثةكأسد وزي" يقترن بزمان
هو ما دل على معىن يف نفسه : "احلدث والعمل، واصطالحا: فعل وهو لغة -ب

مثـل علـم، وكتـب، ودرس،    " أو ما دل على حـدث يف زمـان معـني   "، "مقترنا بزمان
  .ماض ومضارع وأمر: وأقسامه ثالثة

معنـاه كـامال إال   كل لفظ ال يظهر : "الطرف، واصطالحا: احلرف وهو لغة -ج
  .خاص باالسم وخاص بالفعل ومشترك: مل و على، وأقسامه ثالثة: ، مثل"مع غريه

، "اللفظ املوضوع ملعىن مفـرد : "والكلم اسم جنس مجعي واحده كلمة وهي -3
  .وقد تطلق على أكثر من ذلك
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  عرف الكالم لغة واصطالحا؟ -1
  ما هي أقسام الكالم؟ عرف كال منها؟ -2
  ما وجه حصر الكالم يف هذه األقسام الثالثة؟ -3
  ما الفرق بني الكلم والكلمة والكالم؟ -4
  :على ما ذا يشهد قول الشاعر -5

ــتكلم     أشارت بطرف العني خيفـة أهلـها   ــزون ومل تـــ ــارة حمـــ   إشـــ
  وأهـــال وســـهال باحلبيـــب املتـــيم    فأيقنت أن الطرف قـد قـال مرحبـا   
  .و حرفوبني ما فيهما من فعل أو اسم أ

  :اجعل عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية -6
  .الكالم لغة هو اللفظ فقط -
  .الكلمة واحدة الكلم -
  .الكلم مجع كلمة-
  .إن قام خالد: مثال الكالم -
  .املركب هو الذي يدل بعض أجزائه على بعض معناه -
  .احلرف ما دل على معىن غري مرتبط بزمان -
  .يف زمان معني الفعل ما دل على حدث -
  .اإلسم ثالثة أنواع -
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ملا بني املصنف رمحه اهللا معىن الكالم وأقسامه شرع يف بيان عالمة كل واحد من 
  :هذه األقسام وبدأ باالسم لشرفه فقال

 



.  
 
عند النحاة وهو الكلمة اليت دلت علـى معـىن يف نفسـها غـري      : قوله

بعد تعريفه باحلد خبواصـه وعالماتـه وهـي كـثرية ذكـر منـها        مقترن بزمن 
  : املصنف أربعا هي

 

الرفع وهو التسـفل، واخلفـض عبـارة     )1(ضد: وهو لغة  األوىل قوله
تغيري خمصوص عالمته الكسرة ومـا  : "الكوفيني ويسميه البصريون اجلر، واصطالحا

  ".ناب عنها
سواء كان عامل اخلفض حرفا حنو مررت بزيد، أو مضافا حنو مررت مبرتل زيـد  

به، والضـمري ال يتصـل    على األصح عند اجلمهور، ورجحه سيبويه التصال الضمري
  .على الراجح) اخلفض(، وال ثالث لعاملي اجلر)2(إال بعامله

وأما التبعية فليسا عامال للخفض على الصحيح ألن التـابع خمفـوض مبـا جـر     
املتبوع إال البدل فعلى نية تكرار العامل، وكذلك ااورة منعها ابن جين والسريايف 

  .م من احملققنيوابن هشام واألزهري والكفراوي وغريه
                                      

 .108: ملنري صواملصباح ا 1/841الصحاح للجوهري ) 1(
 .417: وشرح شذور الذهب ص 1/30وشرح التصريح على التوضيح  1/42انظر الكتاب ) 2(



 

 

17 

والصواب أن عالمة رفعـه  " جحر"ملرفوع ومثاهلا جحر ضب خرب، باجلر نعت ا
  .الضمة املقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة ااورة

وكذلك التوهم لندرته عند من يقول به مثاله ليس زيد قائمـا وال قاعـد علـى    
  .)1(توهم وجود الباء يف خرب ليس

 

مصدر نونت الكلمة أي أدخلت )2(:وهو لغة العالمة الثانية  قوله 
  .التصويت يقال نون الطائر إذا صوت: عليها نونا، والتنوين

  ".هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم لفظا ال خطا لغري توكيد:"واصطالحا
األصـلية كـإذن   املتحركة كنون ضيفن وخرج بقيـد زائـدة   " ساكنة"فخرج بلفظ 

التنوين الغايل وهو الالحق القـوايف  " االسم"وبقيد اآلخر حنو قرنفل، وخرج بقوله 
  :املقيدة حنو

ــن      قالت بنات العم يـا سـلمى وإنـن    ــت وإن ــدما قال ــريا مع ــان فق   ك
  :النون اليت تلحق القوايف فإا ثابتة خطا ولفظا حنو" لفظا ال خطا"وبقوله 

ــابن   ــاذل والعتـ ــوم عـ ــي اللـ   وقــويل إن أصــبت لقــد أصــابن       أقلـ
  ].32يوسف [﴾ لَيسجنن ولَيكُونن من الصاغرِين﴿: حنو" لغري توكيد: "وبقوله

 
وهو الالحق لألمساء املعربـة، فمـا نـون    ): تنوين الصرف(تنوين التمكني  -1

يشـبه احلـرف فيـبىن وال الفعـل     منها كان متمكنا من االمسية أمكن من غريه ألنه مل 
فيمنع من الصرف، حنو زيد ورجل وما مل ينون من األمساء كان متمكنـا غـري أمكـن    

  .كأمحد وإبراهيم
وهو الـذي يلحـق األمسـاء املبنيـة للتفريـق بـني معرفتـها        : تنوين التنكري -2

                                      
 1/93وشـرح السـنهوري    1/70وحاشية الصبان على األمشـوين   1/30شرح التصريح على التوضيح ) 1(

 .439-436و 417: وشرح الشذور ص 19: وشرح الكفراوي ص
 .2/1615والصحاح  13/429لسان العرب ) 2(
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قال سيبويه بال تنـوين إذا أردت الشـخص املعـروف، وتقـول جـاء      : ونكرا تقول
  .يه إذا أردت شخصا غري معروف امسه سيبويهسيبو

  :وهو ثالثة أقسام: تنوين العوض -3
﴾ وأَنتم حينئذ تنظُرونَ﴿: عوض عن مجلة وهو الالحق إلذ يف مثل قوله تعاىل -

  ].84الواقعة [
﴾ كُـلٌّ فـي فَلَـك يسـبحونَ    ﴿: عوض عن اسم وهو الالحق كل وبعض مثل -

الزخرف [﴾ ورفَعنا بعضهم فَوق بعضٍ درجاتي كل شخص و ﴿أ]. 33األنبياء [
  .أصله فوق بعضهم فحذف الضمري]. 32

عوض عن حـرف آخـر يف مثـل جـوار وغـواش أصـلها جـواري وغواشـي          -
  .فحذفت الياء ختفيفا وعوض عنها بالتنوين

ات فإنـه  وهو الالحق جلمع املؤنث السامل حنو جاءت مسـلم : تنوين املقابلة -4
  .يف مقابلة النون يف مجع املذكر السامل حنو جاء املسلمون

  :تنوين الضرورة يف حنو قول الشاعر -5
ــا  ــر عليهــ ــا مطــ ــالم اهللا يــ ــالم       ســ ــر الس ــا مط ــك ي ــيس علي   ول

  :وقول امرئ القيس
 ــزة ــدر عنيـ ــدر خـ ــت اخلـ ــوم دخلـ ــي      ويـ ــك مرجل ــويالت إن ــك ال ــت ل   فقال

: وهـو الالحـق لغـري املنصـرف كقـراءة نـافع      : تنوين الزيـادة أو املناسـبة   -6
  .، فهو ممنوع من الصرف ونون للمناسبة]4اإلنسان [﴾ وأَغْلَالًا وسعريا سلَاسالً﴿

تنوين التكثري أو اهلمز وهو الالحق لبعض األمساء املبنية حنو هؤالٍء قومـك   -7
  .بتنوين اهلمزة

ونة كقولـك مضـراب وزن   تنوين احلكاية وهو الالحق لبعض األمثلة املوز -8
  .مفعالٌ، فمفعال ممنوع من الصرف للعلمية واجلنس وإمنا نون للحكاية

  .والتنوين الغايل وقد تقدما) ترك الترمن(تنويين الترمن  - 9-10
  :ومجعت أنواعه العشرة يف بيت واحد هو

ــر زد  ــوض واملنك ــل وع   ورمن اضــطر غــال احــك مــا مهــزا    مكــن وقاب
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لكـان أوىل ألن  " الْ"ولـو قـال    الثالثـة قبـول    وقوله 
: القاعدة أن الكلمة إن كان وضعها على حرف واحد كالباء يعرب عنها بامسها فيقال

الباء وإن كان وضعها على حرفني فيعرب عنها بلفظها فيقال هل وال وبل، وال يقـال  
  .لف والالم أو الباء والالماهلاء والالم أو األ

  .غري األصلية عليه" ال"واملعىن أنه من عالمات االسم قبوله دخول 
أو زائدة ]. 187البقرة [﴾وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد﴿: سواء كانت معرفة حنو

  :حنو
  شـــديدا بأعبـــاء اخلالفـــة كاهلـــه    رأيــت الوليــد بــن اليزيــد مباركــا

، ألـا ال تـدخل   ]19فـاطر  [﴾وما يستوِي الْأَعمى والْبصري﴿: أو موصولة حنو
  .)1(على غريه إال ضرورة عند احملققني كابن احلاجب والزخمشري ومجهور البصريني

  .وقيل جيوز يف االختيار وهو قول بعض الكوفيني واختاره ابن مالك
  .)2(وبالغ الشيخ عبد القاهر فقال إنه من أقبح الضرورات

  :)3(ه قول الفرزدقومن
ــه    ــت حامل ــا أن ــم اهللا أنف ــا أرغ   يا ذا اخلنـا ومقـال الـزور واخلطـل        ي
ــرأي واجلــدل     ما أنت بـاحلكم الترضـى حكومتـه      ال األصــيل وال ذي ال

حاصله أن اجلمهور على اختصاصها باالسم وأن دخوهلـا علـى   : "وقال الصبان
  . )4("الفعل ضرورة 

                                      
  .1/53شرح املفصل  )1(
  .1/97وشرح السنهوري  1/38شرح التصريح ) 2(
 :قاله ردا على رجل من بين عذرة حكَّمه عبد امللك بني جرير والفرزدق واألخطل فقال) 3(

ــل     فحيـــــا اإللـــــه أبـــــا حـــــرزة ــا أخطــ ــم أنفــــك يــ   وأرغــ
ــدل    وجــــد الفــــرزدق أتعــــس بــــه ــيمه اجلنــــــ   ودق خياشــــــ

 

 .1/81حاشية الصبان ) 4(
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الْفَعلْـت  :تص باالسم بل تدخل على الفعـل حنـو  االستفهامية فال خت" الْ"وأما 
  .)1(مبعىن هل فعلت حكاه قطرب

 

   الرابعة قبول دخول    هذه عبارة الكوفيني وهـواجلر عنـد
البصريني وليس املقصود جمرد دخول حرف اجلر بل املقصود الكسـرة الـيت حيـدثها    

  :)2(خلفض كثرية تصل إىل العشرين أشهرهاأي حروف ا حرف اخلفض 
﴾ وإِذْ أَخـذْنا مـن النبِـيني ميثَـاقَهم ومنـك ومـن نـوحٍ       ﴿: حنو األول  -1

  ].7األحزاب [
2-   الثاين حنو :﴿ورالْأُم ريصت 53الشورى [﴾ أَلَا إِلَى اللَّه .[  
3-   الثالث ا﴿: حنو يضرمهنع 119املائدة [﴾ للَّه .[  
4-   الرابع لُونَ﴿:حنومحت لَى الْفُلْكعا وهلَيع22املؤمنون [﴾و .[  
 5-   اخلامس ونَ﴿: مثلرصبأَفَلَا ت فُِسكُمي أَنف21الذاريات [﴾ و .[  

6-   السادس  كقولهr :» 3(»القيامةرب كاسية يف الدنيا عارية يوم(.  
7-   السابع ﴿ حنوكُمُءوسوا بِرحسام6املائدة [﴾ و .[  
8-   الثامن ﴿ مثلانهةً كَالددرو ت37الرمحن [﴾ فَكَان.[  
9-   احلرف التاسع ى﴿:مثلمسلٍ مأَجرِي لج2الرعد [﴾كُلٌّ ي .[  

10-12-  ادي عشر والثاين عشرهي أي العاشر واحل  أي
أي  احللف واليمني وإمنا أضاف هذه احلروف إىل القسم ألنه ال يتأتى بدوا 

  .هذه احلروف الثالثة املشهورة
  ].1الربوج [﴾ والسماِء ذَات الْبروجِ حنو ﴿ : أوهلا

ري وابـن يعـيش   قـال بعـض النحـاة كـابن عصـفور والزخمشـ       : ثانيها
                                      

 .1/38وشرح التصريح  1/81شرح األمشوين ) 1(
وشـرح السـنهوري    22-2/2وشـرح التصـريح    69-3/3وأوضح املسـالك   227: توجيه اللمع ص) 2(

1/99. 
 ).6218(البخاري ) 3(
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والسنهوري وغريهم إا أصل حـروف القسـم لثبوـا مـع فعـل القسـم وجلرهـا        
  .)1(للظاهر واملضمر حنو أقسم باهللا ألفعلن كذا

  ].57األنبياء [﴾ وتاللَّه لَأَكيدنَّ أَصنامكُم ﴿: حنو : وثالثها
  .هللا ال يؤخر األجل: الالم حنو: ورابعها

ال ها : " tيف مثل قول أيب بكر الصديق" هاء التنبيه"ا وهو وزاد بعضهم خامس
، وهذا مذهب األخفش ومجاعة )2("اهللا ال يعمد إىل أسد من أسود اهللا فيعطيك سلبه

  .بناء أن اجلر ا ال باحملذوف
  :وبقيت على املصنف مثانية من حروف اجلر هي* 
  .ذ البارحة ما رأيته مذ أو من: مذ ومنذ ومها خيتصان بالوقت حنو -1
سـلَام هـي حتـى مطْلَـعِ      وال جتر إال الغاية أو متصال بالغاية حنـو ﴿ : حىت -2
  ].5القدر [﴾  الْفَجرِ
وهي لالستثناء فإن جر ما بعدها فهي حروف وإن : خال وعدا وحاشا: 3-4-5

  .حنو جاء القوم خال زيداًٍ: نصب فهي أفعال
  .كي ولعل ومىت :والثالثة الباقية اجلر ا قليل وهي

)3( 
وبقي على املصنف من عالمات االسم ـ واليت قال السيوطي إـا زادت علـى    

  :ـ  )4(الثالثني
وهو أن تنسب إليه ما حتصل به الفائـدة كإسـناد الفعـل إىل    : اإلسناد إليه: أوال

  .فاعله حنو قام زيد، وإسناد اخلرب إىل مبتدئه حنو زيد يقوم
                                      

 .1/133وشرح السنهوري  521-3/519شرح املفصل البن يعيش) 1(
 ).3142(البخاري) 2(
وشرح ابن الناظم  39- 1/29وشرح التصريح  25- 1/21وابن عقيل  1/18شرح التسهيل  )3(

 .9- 7: ص
 .2/8األشباه والنظائر يف النحوللسيوطي ) 4(
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: الـدعاء واصـطالحا  : والقصر وكسر النون وضمها وهو لغة النداء باملد: ثانيا
يا رجل، ويا أيها املؤمن،  وليس املقصود : طلب اإلقبال حبرف من حروف النداء حنو

يـا لَيـت قَـومي     ﴿: جمرد دخول حرف النداء ألنه قد يدخل على ما ليس باسم حنو
يف قراءة الكسائي، وقيل كل ] 25النمل [يسجدوا ﴾  أَالَ ، و﴿]26يس [﴾  يعلَمونَ

  .هنا حرف تنبيه ال حرف نداء" يا: "ذلك على تقدير منادى، وقيل
  .صالحيته لإلخبار عنه أو به بال تأويل : ثالثا 
  .صالحيته لإلضافة إليه : رابعا 

  . وهلم جرا... صالحيته لعود ضمري عليه : خامسا 

 
  :عالمات االسم هي

تغـيري خمصـوص عالمتـه الكسـرة أو مـا نـاب عنـها،         وهو) اخلفض(اجلر  -1
  .وعاملها إما حرف اجلر أو اإلضافة على الصحيح

وهو نون ساكنة تلحق آخر االسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا، لغري : التنوين -2
تنـوين التـنكري والـتمكني والتعـويض واملقابلـة      : التوكيد، وأنواعـه عشـرة أمههـا   

  .واحلكايةوالضرورة واملناسبة والتكثري 
غري األصلية واالستفهامية سواء كانت معرفة أو زائدة، ويف املوصـولة  " ال" -3
  .خالف
  .يا غافال واملوت يطلبه: وهو طلب اإلقبال بأحد حروف النداء حنو: النداء -4
وهو أن تنسب إىل االسم ما حتصل به الفائدة كإسـناد الفعـل إىل   : اإلسناد -5

  .قام زيد: فاعله يف حنو
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  ما الفرق بني تعريف االسم وعالماته؟ -1
  ما هو اجلر؟ وما هو عامله احلقيقي؟ -2
  كم عدد حروف اجلر؟  -3
  .عرف التنوين وبني أنواعه اليت ختتص باالسم؟ -4
  اليت ختتص بالدخول على االسم واليت ال ختتص باالسم؟" ال"ما هي  -5
  .ما هو النداء؟ مثل له؟ -6
  ر حول فضل القرآن واجعل خطا حتت كل اسم فيها؟اكتب مخسة أسط -7
  ما هو اإلسناد؟ مثل لذلك؟ -7
.  
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  :مث بني املصنف عالمات الفعل فقال

 
.  

 
، "الكلمـة الدالـة علـى حـدث مقـرون بزمـان      : "وهو كذلك  قوله 

  أي يتميز عن االسم واحلرف عالمات أمهها:  
قـد فـاز   : احلرفية وتدخل على املاضي فتدل على التحقيق حنـو  األول  -1

  .قد قامت الصالة: املؤمن، أو التقريب مثل
: قد جيود البخيل، أو التكثري مثـل : وتدخل على املضارع فتدل على التقليل حنو

  .قد جيود الكرمي
2-   الثاين    وهي ختتص باملضارع وتدل على التنفيس حيـث حتـول

سـريفع  : املضارع من الداللة على احلاضر إىل الداللة على املسـتقبل القريـب حنـو   
  .الراكع رأسه وسيعود العامل إىل بيته

3-   الثالث      وختتص باملضارع وتدل علـى التسـويف وهـو حتويـل
  .سوف يهرم الصيب: بعيد مثلاملضارع من احلاضر إىل املستقبل ال

  .وعند البصريني أن السني وسوف داللتهما واحدة وهي التسويف
وقال الكوفيون إن السني مقتطعة من سوف واختاره ابن مالك، وعند البصريني 

  .)1(أما أصالن مستقالن
4-   الرابع    واملقصود بالتأنيث تأنيث الفاعـل ومـا

خرجت مثت وربت فإا لتأنيث الكلمة وخرج بالساكنة املتحركة حركة ناب عنه، ف
                                      

 .23: والتحفة البهية ص 18: والتحفة السنية ص 26: وشرح الكفراوي ص 1/146شرح السنهوري ) 1(
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إعراب فهي خاصة باالسم حنو راكعة ، سـاجدة،  وال يضـر حتـرك التـاء العـارض      
وهـذه التـاء ختـتص    ]. 51يوسـف  [﴾  قَالَت امرأَةُ الْعزِيزِ ﴿: اللتقاء الساكنني حنو

  . باملاضي
نعم وبئس كالفراء حمتجا بدخول حـرف   وذه العالمة يرد على من زعم امسية

نعم السري علـى بـئس   : "وقول آخر" ما هي بنعم الولد: "اجلر عليها، كقول أعرايب
وتأوله اجلمهور على حذف املوصوف وصفته هو الذي دخل عليه حرف اجلر " العري

  .ما هي بولد مقول فيه نعم الولد: والتقدير

 
  :)1(لفعلومما بقي على املصنف من عالمات ا

تاء الفاعل وهي الضمري الذي يقع فاعال للفعل الذي قبله، متكلمـا كـان    -1
  .كقمت، أو خماطبا كتباركت، وهي خاصة باملاضي

أي الفاعلة وتلحق األمر حنو اكتيب، واملضارع حنو تكتـبني وال  : ياء املخاطبة -2
  .تلحق املاضي

يوسـف  [﴾  سـجنن ولَيكُـونن  لَي ﴿: نونا التوكيد الثقيلة واخلفيفة مثل -3-4
  .، وختتص باملضارع واألمر، وحلوقها لالسم ضرورة أو شذوذ]32

                                      
للمـع  وتوجيـه ا  1/26وابن عقيـل   49-1/47أوضح املسالك بتحقيق هبود  و 1/21شرح التسهيل  )1(

 88-1/84وحاشـية الصـبان علـى األمشـوين      42-1/39وشرح التصريح علـى التوضـيح    63: ص
 .2/13األشباه والنظائر يف النحو 
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  :يتميز الفعل عن االسم واحلرف بعالمات هي

  .إمكان دخول قد عليه وهي خاصة باملاضي واملضارع -1
  .وهي حرف تنفيس وختتص باملضارع: والسني -2
  .باملضارع وهي حرف تسويف وختتص: سوف -3
  .تاء تأنيث الفاعل الساكنة كقامت وقعدت وهي خاصة بالفعل املاضي وحده - 4
  .تاء الفاعل سواء أكان متكلما أو خماطبا كقمت وهي خاصة بالفعل املاضي وحده - 5
  .اكتيب وتكتبني: ياء املخاطبة وختتص باألمر واملضارع حنو -6
  .ارع واألمر فقطالثقيلة واخلفيفة ومها للمض: نوين التوكيد -7

 
  ما هي معاين قد؟ وعلى أي األفعال تدخل؟ -1
  ما هو الفرق بني السني وسوف ومباذا ختتص كل منهما؟ -2
  ما هي تاء التأنيث؟ وما الفرق بينها وبني تاء الفاعل؟  -3

  ويف ماذا تتفقان؟
  .مثل لياء املخاطبة، وبني حقيقتها؟ -4
  ذا تدخل؟ما هي نون التوكيد؟ وعلى ما -5
  كم عالمات الفعل ؟ -6
  .اكتب نصا من مخسة أسطر حول برالوالدين وميز ما فيه من األمساء واألفعال؟ - 7
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  :وملا بني املصنف عالمات االسم والفعل ثلث باحلرف فقال

 
.  

 
الطرف، ومنه حـرف اجلبـل أي طرفـه، وعليـه قولـه      : لغةوهو  قوله 

  . أي طرف من الدين]. 11احلج [﴾  ومن الناسِ من يعبد اللَّه علَى حرف ﴿: تعاىل
  " ما يدل على معىن يف غريه: "واصطالحا

  ".كل لفظ ال يظهر معناه كامال إال مع غريه: "أو هو
أي ال يقبل  الذي  ه أما عالمته اليت يتميز ا فهي أن

 وحنو ذلك " ال"أي عالماته كاجلر والتنوين و  يف نفس الوقت   يقبـل
أي عالماته كالسني وسوف وقد وتـاء التأنيـث السـاكنة وحنـو      أيضا 
  .ذلك

أو " ال"ا ال ميكن أن تدخل على واحد منه" لن"أو " على"أو " يف"فمثال احلرف 
  .التنوين أو اجلر وغري ذلك من عالمات األمساء

كما ال ميكن أن تدخل عليها قد أو سوف أو السـني وحنـو ذلـك مـن عالمـات      
  .الفعل، فدل ذلك على أا حروف

فعدم قبول الكلمة عالمات االسم وال عالمات الفعل عالمة على حرفيتها، قال 
  :يف ملحة اإلعراب

ــه عال    ــت ل ــا ليس ــرف م ــهواحل ــه       م ــن عالم ــويل تك ــى ق ــس عل   فق
  .)1(أي ما ليس له عالمة وجودية بل عالمته عدمية

  :وللحروف أقسام كثرية
  :حبسب عمله ينقسم إىل قسمني 

                                      
وشـرح   22: والتحفـة السـنية ص   1/149وشـرح السـنهوري    28-27: انظر شرح الكفـراوي ص ) 1(

 .32: العثيمني ص



 

 

28 

أو للجـر  " لـن "أو للنصـب كــ  " مل"سواء كان عامال للجزم كـ: عامل - 1
  .أو غري ذلك" يف"كـ

  .وهو ما ال يعمل شيئا مثل هل، ونعم: املهمل -2
  :عدد حروفه إىل مخسة أقسام حبسب

  .كالباء والم اجلر: أحادي -1
  .كقد ومل: ثنائي -2
  .كعلى وإىل: ثالثي -3
  .كلعل: رباعي -4
  .كلكن: مخاسي -5

  :حسب االختصاص له ثالثة أقسام
  .خاص بالفعل كلم ولن -1
  .خاص باالسم كفي وعلى -2
  .مشترك كهل، نعم -3

  :وحسب املعىن هلا قسمان
  ...عاين كحروف العطف وحروف اجلرحروف امل -1
] 19املائـدة  [﴾  ما جاَءنا من بشـريٍ  ﴿: كمن يف قوله تعاىل: حروف زائدة -2

  ).تنصيص العموم(والتحقيق أا صلة للتوكيد 
 

  .احلرف هو ما ال يقبل عالمة االسم وال الفعل
  ومنه ما خيتص باألفعال ومنه ما خيتص باألمساء 

  .و مشترك ومنه املهمل والعاملومنه ما ه
 

  اذكر حديثا يدل على مكارم األخالق وميز ما فيه من األمساء واألفعال واحلروف؟ - 1
  ما هو احلرف؟ -2
  .بني أنواعه ومثل لكل منها؟ -3
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 ا من داخل إىل خارج وعكسه: الباب لغة 1(فرجة يف ساتر يتوصل(.  
سائل اشتملت على فصـول  اسم جلملة من العلم مشتملة على م: "واصطالحا

  .)2(، ومجع الباب أبواب وبيبان"أم ال
 

 الثيب تعرب عـن  «البيان واإلفصاح ويف احلديث  )3(:والتعريب لغة
أي تفصح، وأعرب حسـن أو تكلـم بالعربيـة أو أعطـى العربـون أو مل       )4(»نفسها

  .غريه  يلحن يف الكالم، أو صارت له خيل عراب أو حتبب إىل
هو تغري العالمة يف آخر اللفظ بسبب تغري العوامل الداخلة عليه : "واصطالحا

  ".حبسب ما يقتضيه كل عامل
أحـوال   أي يف اصـطالح النحـاة    وعرفه املصنف بقولـه  

أي بسـبب   املعرب حقيقة كقلم أو حكما كيد  حروف  حركات 
 أي تنوع  5(املختلفة كعوامل الرفع أو النصب أو اجلر أو اجلزم( 
  نعت للعوامل  جار وجمرور متعلق بالداخلة  كزيد يكتب                                       
 .58: والقاموس ص 69: واملفردات ص 44: املصباح ص) 1(
 .1/223واللسان  1/124الصحاح ) 2(
 .1/588ولسان العرب  1/190الصحاح ) 3(
 ،4/368" اآلثـار  معـاني  شـرح " فـي  والطحـاوي  ،) 1872( ماجه ابنو) 17722(أمحد ) 4(

 .7/123 والبيهقي ،) 264/ (17"الكبير" في والطبراني
لـى معـىن خـاص كالفاعليـة     العامل هو ما يؤثر يف اللفظ تأثريا ينشـأ عنـه عالمـة إعرابيـة ترمـز ع     ) 5(

 .1/85انظر النحو الوايف . واملفعولية
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  .حنو خيشى الفىت من القاضي بالقلم 
  .واملعىن أن اإلعراب هو تغيري آخر الكلمة بسبب العوامل املختلفة

جاء سعيد فكلمة سعيد مرفوع ألنه معمـول لعامـل الرفـع علـى      فمثال إذا قلنا
  .الفاعلية وهذا العامل هو جاء

وإذا قلت رأيت سعيدا فتغيري آخر كلمة سعيد إىل النصب لتغـيري العامـل إىل   
  .عامل نصب وهو رأيت

وإذا قلت مررت بسعيد تغريت حركة  احلرف األخري من سعيد إىل اجلر بسبب 
  .ه وهو الباءدخول عامل اجلر علي

  .وهو الدال هو اإلعراب" سعيد"فهذا التغيري حلركة احلرف األخري من 
وهذا التعريف بناء على أن اإلعراب معنوي وهو مـذهب األعلـم ومجاعـة مـن     

  .املغاربة ورجحه أبو حيان واملؤلف وهو ظاهر مذهب سيبويه
ابـن  ومذهب اجلمهور أنه لفظي ورجحه ابن خروف ابن احلاجب واألمشـوين و 

  .مالك ونسبه للمحققني
  .)1("أثر ظاهر أو مقدر جتلبه العوامل يف حمل اإلعراب: "وحده عندهم

هو ما جيء به لبيان مقتضـى العامـل مـن حركـة أو حـرف أو سـكون  أو       "أو 
  .)2(قاله ابن مالك " حذف

  .)3("أثر ظاهر أو مقدر جيلبه العامل يف آخر الكلمة:"وقال ابن هشام هو
  :)4(ب إىل قسمنيوينقسم اإلعرا

جـاء العـامل   : وهو الذي ال مينع من الـتلفظ بـه مـانع، حنـو    ): لفظي(ظاهر  -1
  .وكلمت العامل ومررت بالعامل

وهو الذي مينع من التلفظ به مانع سواء أكان ذلك املانع التعـذر أو  : مقدر -2
  :االستثقال أو املناسبة، فاألقسام ثالثة هي

ما كان آخره ألف الزمة قبلها فتحة فال تظهر  التعذر يف االسم املقصور وهو -أ
قـام الفـىت ودعـوت    : احلركات كلها على آخره لتعذر حتريك األلف فتقدر عليه حنو

                                      
 .1/154وشرح السنهوري  97-1/96حاشية الصبان ) 1(
 .1/42وشرح التسهيل  1/74والنحو الوايف  1/98شرح املفصل  )2(
 .1/64أوضح املسالك بتحقيق هبود ) 3(
 .1/96ك وأوضح املسال 27-26: والتحفة السنية ص 1/152شرح السنهوري ) 4(
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  .الفىت ومررت بالفىت
وكذلك يف املضارع املعتـل اآلخـر بـاأللف مثـل يـرى وينـهى فيتعـذر ظهـور         

  .احلركات على آخره ألنه ألف
السم الذي آخره ياء قبلها كسرة، فال تظهر وهو ا: الثقل وذلك يف املنقوص -ب

عليه الضمة والكسرة مثل أحضر القاضي الشهود، ومررت بـالوايل، وأمـا الفتحـة    
  .فتظهر عليه خلفتها مثل رأيت القاضي ومسعت الوايلَ

يدعو ويرنو أو باليـاء حنـو يرمـي    : وكذلك يف املضارع املعتل اآلخر بالواو مثل
لن يدعو املسلم إال : للثقل بينما تظهر الفتحة خلفتها حنوفإنه ال تظهر عليه الضمة 

  .اهللا، ومل يرمي األذى يف الطريق
إذا كان االسم مضافا إىل ياء املتكلم فإا تقدر عليه كل احلركات : املناسبة -ج

  .القرآن كتايب، وحلفت بريب، وأطعت أيب: لتناسب الياء مثل

 

  :اإلعراب فقالمث بني املصنف أنواع 
  أي ألقابه وأنواعه ووجوهه فقط هي:  

 -  العلو والسمو وضد الوضع، والرفع أيضا السرعة يف السري )1(وهو لغة.  
  .تغيري خمصوص حلركة آخر الكلمة عالمته الضمة وما ناب عنها: واصطالحا

  .لقرآنيفهم الذكي ويتدبر املسلم ا: ويكون يف االسم والفعل حنو
-  الثاين : االستقامة واالستواء )2(وهو لغة.  

  .تغيري خمصوص آلخر الكلمة عالمته الفتحة أو ما ناب عنها: واصطالحا
  .لن أترك قول احلق: وإمنا يكون يف االسم والفعل حنو

-  الثالث : التسفل واالحنطاط، ضد الرفع، واخلفـض   )3(:وهو لغة
هو تغيري خمصوص آلخر االسم عالمته : "أيضا الدعة، واصطالحاسري لني، واخلفض 

  .كتاب سعيد على الطاولة: ، وهو خاص باالسم حنو"الكسرة وما ناب عنها
                                      

 .141: واملصباح ص 415: ومعجم مقاييس اللغة ص 650: والقاموس ص 2/946الصحاح للجوهري ) 1(
 .1030: ومعجم مقاييس اللغة ص 1/224والصحاح  127: القاموس ص) 2(
 .108: واملصباح ص 1/841والصحاح  577: القاموس ص) 3(
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  الرابع   ـا،       )1(:وهـو لغـةالقطـع والسـكوت وجزمـت القربـة مأل
  .والنخل خرصته، واجلزمة األكلة، وجزم اليمني أمضاها

  ".ص آلخر الفعل عالمته السكون وما ناب عنهاتغيري خمصو: "واصطالحا
  .مل يقم زيد: وهو خاص بالفعل املضارع الذي دخل عليه عامل اجلزم حنو

أي ألقاب اإلعـراب األربعـة ثالثـة     أي خيتص ا  قوله 
الثالث  حنو كلمت سعيدا  الثاين  حنو زيد قائم  األول : هي

  تهدحنو أعجبت بالطالب ا    أي يف األمساء خلفـة اجلـزم
  .وخفة االسم فتعذر اجلمع بينهما

األول :أي ألقاب اإلعراب ثالثة هي أي الذي خيتص ا  و
  حنو يكتب الولد   الثاين  ،حنو لن ينجح الكسول   الثالـث
 مل أكتب شيئا، : حنو     أي يف األفعال لثقـل اخلفـض وثقـل

الفعل فاستحال اجلمع بينهما، وألن اخلفض عامله اجلر أو اإلضافة وهـذه ال تعمـل   
  .يف الفعل

  :وعليه فأقسام اإلعراب ثالثة أنواع
  .مشترك بني االسم والفعل وهو الرفع والنصب -1
  ".اجلر"خاص باالسم وهو اخلفض  -2
  .)2(وهو اجلزم" املضارع"خاص بالفعل  -3

3 
هو وضع شيء على شيء آخر على جهة يراد ا الثبوت واللزوم  )4(:والبناء لغة
  .ونقيضه اهلدم

  ".هو لزوم آخر الكلمة حلالة واحدة لغري عامل: "واصطالحا
                                      

 .214: واملقاييس ص 981: والقاموس ص 2/1399الصحاح ) 1(
 .1/98وشرح املفصل  1/46شرح التسهيل  )2(
وشـرح   27: والتحفـة السـنية ص   1/46وشـرح التصـريح    1/32وابن عقيـل   1/99حاشية الصبان ) 3(

 .64: وتوجيه اللمع ص 1/156السنهوري 
 .2/1665والصحاح  1138: القاموس ص) 4(
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  :سكون وفتح وضم وكسر: وأنواعه أربعة
  .كم ومل وقم: البناء لذلك دخل على الكلم الثالث مثلوهو أصل : السكون - 1
  .إن، ضرب، أين: ويليه يف اخلفة لذلك دخل على الكلم الثالث مثل: الفتح - 2
  .حيث، ومنذ: وإمنا يدخل على االسم واحلرف مثل: وهو ثقيل: الضم -3
  .أمس، وجري: وهو ثقيل لذلك مل يدخل إال على االسم واحلرف حنو: الكسر - 4

  .صل يف احلرف البناء، ولذلك فاحلروف كلها مبنيةواأل
  .واألصل يف االسم اإلعراب وال يبىن إال إذا شابه احلرف

واألصل يف الفعل البناء وال يعرب إال إذا شابه االسم كاملضارع الذي مل تتصل 
  .به نون توكيد وال نون إناث

  :وسبب البناء هو الشبه باحلرف وهو أربعة أنواع
وهو أن يكون االسم موضوعا على حرف واحد كالتـاء يف  : ضعيالشبه الو -1

قمنا مـثال أشـبهت حـرف    : يف" نا: "قمت أشبهت حرف اجلر الباء ، أو حرفني حنو
  ".من"اجلر 

وهو أن يشبه االسم احلـرف يف املعـىن، سـواء كـان احلـرف      : الشبه املعنوي -2
إلن الشرطية أو غري موجود مىت فهي مبنية ملشاتها هلمزة االستفهام، و: موجودا مثل

  .مثل هنا مشاة حلرف مل يوضع
وهو أن ينوب عـن الفعـل وال يتـأثر بالعامـل كأمسـاء      : الشبه االستعمايل -3

  .األفعال حنو دراك زيدا فهي تشبه احلرف يف كونه يعمل وال يعمل فيه
وهو شبهها للحرف يف احتياجها ملا يكمـل معناهـا حنـو    : الشبه االفتقاري -4

  .)1(وصوالت فهي مفتقرة إىل صلتهاامل
 
ال يفرق الكوفيون وقطرب بني اإلعراب والبناء خالفا للجمهور من البصريني،  

  .)2(ونص عليه سيبويه وغريه

                                      
وشـرح   12: ظم صوشرح ابن النـا  48-1/42وشرح التسهيل  1/97وشرح املفصل 1/13الكتاب  )1(

 .37-1/34ابن عقيل 
 .1/156وشرح السنهوري  15-1/13الكتاب ) 2(
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اإلعراب هو تغيري حركة حرف آخـر الكلمـة بسـبب اخـتالف العوامـل       -1

  .الداخلة عليها حقيقة أو تقديرا
  .رفع ونصب وجر وجزم: عةأنواع اإلعراب أرب -2
  :أنواع اإلعراب ثالثة أقسام -3
  .وهو الرفع والنصب: مشترك بني الفعل واالسم -أ

  ).اجلر(خاص باالسم وهو اخلفض  -ب
  .خاص بالفعل وهو اجلزم -ج
  :واإلعراب نوعان -4
  .لفظي وهو الذي ال مينع من التلفظ به مانع -أ

  .انع كالتعذر واالستثقال واملناسبةتقديري وهو الذي مينع من التلفظ به م -ب
ويقابل اإلعراب البناء وهو لزوم آخر الكلمـة حلالـة واحـدة لغـري عامـل       -5

  .السكون والضم والفتح والكسر، وسببه مشاة االسم للحرف: وأنواعه أربعة

 
  ما هو اإلعراب لغة واصطالحا؟ -1
  ما هو الفرق بني اإلعراب الظاهر واملقدر؟ -2
  مىت يكون اإلعراب مقدرا؟و -3
  ما هي ألقاب اإلعراب؟ -4
  ما الذي خيتص منها بالفعل؟ وما املشترك بينه وبني االسم؟ -5
  عرف البناء لغة واصطالحا؟ -6
  ما هي أنواع البناء األربعة؟ مثل لكل منها؟ -7
  ما هي أسباب البناء؟ -8
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  :ملا بني املصنف اإلعراب وأنواعه شرع يف بيان عالماته فقال

  أي هذا باب  أي علم وإدراك    مجـع عالمـة
  .األعلومةاألمارة والسمة ك )1(:وهي لغة

وعالمات اإلعراب هي رموز على معان معينة كالفاعليـة واملفعوليـة وسـوامها،    
ولوالها الختلطت املعاين والتبست، وهي مع هذه املزية الكربى موجزة غاية اإلجياز، 

  ال يعادهلا يف إجيازها شيء آخر، يدل داللتها على املعىن املعني، الذي ترمز له، 
مود الضيف، فمحمود يف هذه اجلملـة ينسـب إليـه    أكرم حم: فمثال إذا قلنا

فعل الكرم، فهو فاعل الكـرم، فبـدال مـن أن    : شيء فما هو؟ ينسب إىل حممود
ينسب إىل حممود أنه فعل شيئا هو الكرم، أو ينسب إىل حممود أنه فاعل : نقول

الكرم، حذفنا هذه الكلمات الكثرية واستغنينا عنها برمز صـغري يـدل عليهـا    
مة اليت يف آخر كلمة حممود، فهذه الضمة على صغرها تدل علـى مـا   وهو الض

تدل عليه تلك الكلمات احملذوفة الكثرية، وهذه براعة أدت إىل ادخار الوقـت  
يف هذا املثال ـ الذي دل على املعـىن   " الضمة"واجلهد باستعمال ذلك الرمز ـ  

  .املطلوب بأخصر عبارة وهلم جرا
األكرب واألثر الباهر هلذه العالمات اإلعرابية فلوالها  ومما تقدم يتبني أيضا النفع

املعاين بل فسدت، وحسبك أن ترى مجلة خالية من العالمات اإلعرابيـة   تالختلط
                                      

 .254: واملصباح املنري ص 1028: القاموس ص) 1(
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فإا تصلح لالستفهام وللتعجب وللنفي، وكل معـىن  " ما أحسن القادم: "مثل قولنا
  .)1(من هذه املعاين خيالف اآلخر خمالفة واضحة

عبد اخلليفة إىل  أحضر فبعد مقتل شبيب زعيم  اخلوارج: "صةوحسبك هذه الق
 يـا عـدو اهللا   ، فقال لـه عبـد امللـك    عتبان احلروري شاعر اخلوارجبن مروان  املَلك

  :ألست القائل
     ــهنابانُ ووـركَـانَ م كُمـنم ـكفَـإِنْ ي     ــر معو ــم اشه كُمــن مو و ــب   وحبِي

 و نـــيصـــا حنفَمـــبنقَعو نيطالْـــب  
 

    ــبِيب ــؤمنِني شـ ــري الْمـ ــا أَمـ    ومنـ
املؤمنني، ونصبه على النداء، فاستحسن  يا أمري املؤمنني، إمنا قلت ومنا أمري: الق

   .)2( "قوله وأطلقه
مرفوعاً كـان مبتـدأ فيكـون    "  أمري" وهذا اجلواب يف اية احلسن، فإنه إذا كان 

منني، وإذا كان منصوباً فقد حذف منه حرف النـداء ومعنـاه يـا أمـري     شبيب أمري املؤ
  .فقط املؤمنني منا شبيب، فال يكون شبيب أمري املؤمنني، بل يكون منهم

 

أي  : وقدم املصنف الرفع لقوته وشرفه ولكونه إعـراب العمـد، فقـال   
وهـي   ليـه هـي   أي رموز وأمارات تـدل ع  خيتص الرفع بـ

  .وهي عالمات فرعيةالعالمة األصلية، وقد تنوب عنها 
اليت هي  : مث استهل عالمات الرفع بالضمة ألا هي األصل فقال

وحـده وذلـك    أي أمارة ورمزا  األصل 
  :فقط هي

فخرج اجلمع واملثىن وامللحق  فخرج الفعل واحلرف  : األول 
جاء زيـد،  : ما واألمساء الستة، وسواء كان االسم املفرد معربا بالضمة الظاهرة حنو

  .أو املقدرة حنو قام الفىت
                                      

 .75-1/73انظر النحو الوايف ) 1(
 .1/28ومعجم األدباء  9/20والبداية والنهاية  4/174انظر سري أعالم النبالء ) 2(
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  الثاين : مطلق التغيري )1(:والتكسري لغة.  
حتقيقا كرجال وأوالد أو تقديرا حنو فلك ما تغري فيه بناء مفرده " )2(:واصطالحا
فهذه سواء فيها لفظ املفرد واجلمع، وسواء كان بتغيري الشكل فقط " ودالص وهجان

كأسد وأسد، أو زيادة فقط حنو صنو وصنوان، أو نقص فقط حنو ختمة وختم، أو نقص 
و كتاب وكتب، أو زيادة مع تغيري الشكل حنو رجل ورجـال، أ : مع تغيري الشكل حنو

  .بالثالثة حنو غالم وغلمان
وال فرق يف مجع التكسري بني أن يكون ملذكر أو مؤنث وأن تكون الضمة ظاهرة 

  .جاء األبطال واألسارى والغنائم: أو مقدرة حنو
  املوضع الثالث :  أو " ما مجع بألف وتاء مزيدتني"وهو

هنـدات،   -هنـد :حنو )3("وتاء على مفرده هو ما دل على أكثر من اثنتني بزيادة ألف"
  .مسلمات-ومسلمة

  .فخرج ما كانت ألفه أصلية حنو قضاة، أو تاؤه أصلية حنو أموات
وأما قيد التأنيث والسالمة فهما على سبيل الغالـب فقـد يكـون مجـع تكسـري      

  .)4(ملؤنث حنو حبليات، أو قد يكون ملذكر كإصطبالت ومحامات وسرادقات
 بعاملوضع الرا :      سواء كانت ضـمته ظـاهرة أو مقـدرة حنـو

  .يتعلم الصيب ويسعى وجيري ويعدو
ألنـه إن   وإمنا تكون الضمة عالمة لرفع املضارع 

اتصل بآخره ألف االثـنني مثـل يفهمـان وتفهمـان أو واو اجلماعـة مثـل يكتبـون        
  .، فريفع يف كل ذلك بثبوت النونتفهمني: وتكتبون أو ياء املخاطبة مثل

  .وإن اتصلت به نون النسوة يبىن على السكون حنو النساء يتحجنب ويتعلمن
لَيسجنن ولَيكُـونن   ﴿: وإن اتصلت به إحدى نوين التوكيد يبىن على الفتح حنو

                                      
 .1/649والصحاح  317: املصباح ص) 1(
 .24: وشرح ابن الناظم ص 1/73وابن عقيل  1/164شرح السنهوري ) 2(
 .29: وشرح ابن الناظم ص 1/162واألمشوين  74-1/73شرح ابن عقيل ) 3(
 .1/51شرح التسهيل )4(
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رِيناغالص نوكذلك نون النسوة حنو تكتنب فيبىن على السكون ]32يوسف [﴾  م.  
أي رمزا  : مث ذكر عالمة الرفع الثانية وهي الواو فقال

  :اثنني مها فقط  وأمارة 
لفظ دل على أكثر من اثنني بزيادة يف : وهو : األول -

ئبون حنـو جـاء املسـلمون القـانتون التـا      )1(آخره صاحل للتجريد وعطف مثله عليـه 
العابدون فخرج ما دل على أكثر من اثنني بال زيادة حنـو ثالثـة، أو دل علـى ذلـك     

فتلحق العشرون به حنو جاء عشرون " عشرين"بالزيادة لكن ال يصلح للتجريد حنو 
  .رجال
 هو : املوضع الثاين:  

  .حنو قد حج أبوك االسم األول * 
 * ين االسم الثا مثل كتب أخوك الدرس.  
 *  الثالث حنو جاء محوك واحلم اسم ألقارب الزوج.  
 *  الرابع هذا فوك: أي فمك بشرط حذف امليم فيه حنو.  
 *  اخلامس  املقصود ذو اليت مبعىن صاحب املضافة السم جنس حنو جـاء

  .، وهذا ذو علم ودينذو 
  .)2(ذه األمساء كوا مفردة مكربة مضافة لغري ياء املتكلمويشترط فيه ه

  :مث بني العالمة الثالثة للرفع وهي األلف فقال
 فرعية  موضع واحد هو

 أي فقط.  
واملعىن أن األلف تكون عالمة للرفع يف االسم املثىن وحده وهو لغة مـن ثنيـت   

هو اسم دل علـى اثـنني بزيـادة يف آخـره     : "، وحقيقة املثىن)3(العود وحنوه أي عطفته
  .قاله ابن الناظم" وأغىن عن املتعاطفني صاحل للتجريد وعطف مثله عليه

                                      
 .1/145والصبان على األمشوين  24: شرح ابن الناظم ص) 1(
 .1/51شرح التسهيل ) 2(
 .2/1671والصحاح  1141: انظر القاموس ص) 3(
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اسم ناب عن اثنني اتفقا يف الوزن واحلروف بزيادة أغنت عن العاطف : "أو قل
  .)1(قاله األمشوين"واملعطوف

وكذلك مـا دل  " شفع"ما دل على اثنني من غري زيادة حنو  فخرج ذا التعريف
على اثنني بالزيادة ولكن ال يصلح للتفريق حنو اثنـان واثنتـان فيعتـرب كـال منـهما      

  .جاء اثنان واثنتان من الطالب: ملحقا باملثىن مثل
  :مث بني العالمة الرابعة للرفع وهي ثبوت النون فقال -
ة فرعي  نائبة عن الضمة يف موضع واحد وهو

  بشرط ما    وهو األلـف حنـو يفعـالن
أي اتصل به ضمري  كيصليان وتفعالن كتصليان بالتحتية والفوقية، 

يفعلون كيصـلون وتفعلـون كتصـلون بالتحتيـة والفوقيـة      : اجلمع وهو الواو حنو
2(وهو الياء حنو تفعلني كتصلني باملثناة الفوقية(.  

 

  :وملا انتهى املصنف من عالمات الرفع شرع يف عالمات النصب فقال
  أي ختتص به أي رموز وأمارات هي:  
  وهي األصل  تنوب عنها

  .كما سيأيت تفصيله
  أما حرف تفصيل    ا هـي األصـلوقدمها أل

  وذلك هي:  
كلمـت موسـى   : سواء كانـت ظـاهرة أو مقـدرة حنـو     : أوال -
  .وحممدا

رأيت األطباء : ة مثل سواء كانت الفتحة ظاهرة أو مقدر: ثانيا 
  .يداوون املرضى

                                      
 .21: وشرح ابن الناظم ص 1/137واألمشوين  1/58ابن عقيل ) 1(
 . 1/61شرح التسهيل )2(
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فخرج الفعل املاضي وفعل األمر، ولكن شرط ما  : ثالثا  -
  أي أداة للنصب كلن مثال  كنون النسوة

ونوين التوكيد فيبىن، ومل يتصـل بـه ألـف االثـنني أو واو اجلماعـة أو يـاء املخاطبـة        
  .فينصب حبذف النون

لن أضيع الوقـت  : وسواء كان املضارع منصوبا بالفتحة الظاهرة أو املقدرة مثل
  .ولن أتواىن يف طلب العلم

  :مث بني مىت تكون األلف عالمة للنصب وهي العالمة الثانية فقال
 لعامل يف موضع واحد هو:

 قدم ذكرها مث مثل هلا بقوله املت   يف املسـجد
 ومثل كلمت محاك و خطبت ذا دين، ورأيت فاك.  

  .وقد تقدم أنه يشترط إفرادها وإضافتها مكربة لغري ياء املتكلم
  عالمة النصب الثالثة فهي   فرعيـة 

 .مثل خلق اهللا السماوات  موضع واحد هو
  عالمة النصب الرابعة فهي  فرعية   نيابـة

 :موضعني مها عن الفتحة 
 .أي يف املثىن مثل وقرت الرجلني الكبريين األول  - 
 .اتهدينأي مجع املذكر السامل حنو احترمت املعلمني  والثاين  - 

  عالمة النصب اخلامسة فهي  فرعية
  موضع واحد هو    اخلمسـة املتقدمـة  وهـي

تفعالن كتدرسان ويفعالن كيدرسان ويفعلون كيدرسون وتفعلون كتدرسون وتفعلني 
 .كتدرسني

 

 :فقال) اجلر(بني عالمات اخلفضمث 
  هي  وهي األصل  وتنوبان
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  .عن الكسرة يف مواضع حمددة
وقـدمها ألـا هـي العالمـة األصـلية      ) الكسـرة (العالمـة األوىل فهـي   ) فأما(

  : فقط) فتكون عالمة للخفض يف ثالثة مواضع(للخفض 
: أي القابل للتنوين ولو تقديرا، مثل : املوضع األول

مررت بزيد والفىت وصاحيب عند القاضي، فخرج املمنوع من الصرف فعالمة خفضه 
  .الفتحة

أي املنون ولو تقديرا مثل مررت برجال :املوضع الثاين
  .أسارى
املوضع الثالث أعجبـت بالصـاحلات القانتـات     حنـو

  .العابدات
ومل يقيده بكونه منصرفا ألنه ال يكون إال كذلك نعم لو مسي به جاز فيه الصرف 

  .وعدمه حنو أذرعات
فرعية ) فتكون عالمة(املثناة التحتية ) الياء(العالمة الثانية للخفض فهي ) وأما(

  :فقط هي) يف ثالثة مواضع(نائبة عن الكسرة ) للخفض(
  . حنومررت بأبيك وأخيك وذي خلق وضع األول امل
املوضع الثاينحنو مررت بالزيدين الفاضلني  
 املوضع الثالـث       أي مجـع املـذكر السـامل حنـو أعجبـت باملدرسـني

  .اتهدين
العالمة الثالثة للخفض فهية أي أمار)

 ( موضع واحد هـو    أي ال ينـون وال جيـر بشـرط أن ال
  .مثل أعجبت بأمحد وإبراهيم" ال"يضاف وال حيلى بـ

  :املمنوع من الصرف
واملمنوع من الصرف هو االسم الذي يشـبه الفعـل يف وجـود علـتني فـرعيتني      

  .أو علة واحدة تقوم مقام العلتني إحدامها ترجع إىل اللفظ والثانية ترجع إىل املعىن،
  .واالسم املمنوع من الصرف إما علم أو صفة
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فالعلم مينع من الصرف لعمليته وهذه هـي العلـة املعنويـة مـع إحـدى العلـل       
  :الست التالية

  .التأنيث بغري ألف حنو فاطمة وزينب ومحزة -1
  .إبراهيم وإدريس: العجمة حنو -2
  .ومعد يكرب بعلبك،: التركيب املزجي حنو -3
  .عثمان ورضوان: زيادة األلف والنون حنو -4
  .وزن الفعل كأمحد ويزيد -5
  .العدل كعمر ومضر وزفر -6
وأما الصفة فتمنع من الصرف إذا ختمـت بـألف ونـون زائـدتني مثـل      * 

عطشان وشبعان، أو وزن الفعل حنو أفضل وأحسن أو العدل حنو مثىن وثـالث  
  .ورباع وأخر

  :قال الشاعر
  تثنتان منها فمـا للصـرف تصـويب       نع الصرف تسع كلما اجتمعـت موا

ــع مث تركيــــب      عــدل ووصــف وتأنيــث ومعرفــة    ــة مث مجــ   وعجمــ
ــف     ــها أل ــن قبل ــدة م ــون زائ ــب     والن ــول تقري ــذا الق ــل وه   ووزن فع

وأما ما فيه علة واحدة تقوم مقاما لعلتني فهو ما كان على صيغة منتهى اجلموع، 
كسريه حرفان حنو مساجد، أو ثالثـة أوسـطها سـاكن حنـو     وهي كل مجع بعد ألف ت

  .مصابيح
أو كان منتهيا بألف التأنيث املمدودة حنو محراء وعاشوراء أو املقصورة مثل دنيـا  

  :وحبلى ودعوى وجيمع هذه العلل قول الشاعر
ــة    ــا بلفظ ــع أمل ــن تس ــان م   فدع صرفها وهـي الزيـادة والصـفه       إذا اثن
ــة  ــدل وعجمـ ــث وعـ   )1(ومجــع وتركيــب ووجــدان معرفــه    ووزن وتأنيـ

                                      
 .75: وتوجيع اللمع ص 1/116وشرح املفصل  41-2/40انظر األشباه والنظائر يف النحو ) 1(
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  :وملا أى الكالم على عالمات اخلفض شرع يتكلم على عالمات اجلزم فقال
قطع احلركة أو احلرف مـن الفعـل   : "القطع، واصطالحا )1(:وهو لغة

  :اأي رمزان يعرف ما أن هذه الكلمة جمزومة مه، "املضارع ألجل اجلازم
  ".حذف احلركة ملقتض:"واصطالحاضد احلركة )2(:وهو لغةاألوىل 

تـرك احلـرف   :"الترك واإلسـقاط، واصـطالحا  : )3(وهو لغةوالثانية 
  ".ملقتض
العالمة األوىل فهي    ،وهـي العالمـة األصـلية

 (موضع واحد هو رج املاضـي واألمـر فهمـا مبنيـان     فخـ
فخرج معتل اآلخرمثل مل يكتب زيد ومل يسمع عمرو.  

 العالمة الثانية للجزم فهـي   أي تـرك احلـرف ملقـتض
يف موضعني مها:  

ي أي الذي آخره أحد حروف العلة وهـ  أوهلما 
األلف والواو والياء مثل مل يسع الطفل ومل يعد ومل يدع، وقد يثبت حرف العلة مـع  

  :اجلازم، فقيل ضرورة وقيل هذا حرف إشباع مثل
ــى ــاء تنمـــ ــاد     أمل يأتيـــــك واألنبـــ ــين زيـ ــت لبـــون بـ   )4(مبـــا القـ

ثانيهما: املتقدم ذكرهـا  يكـون
 وهي تفعالن مثل تكتبان ويفعالن مثل يكتبان ويفعلون مثل يكتبون وتفعلون

  .مثل تكتبون وتفعلني مثل تكتبني

                                      
 .981: والقاموس ص 2/1398الصحاح ) 1(
 .1087: والقاموس ص 2/1567الصحاح ) 2(
 .718: والقاموس ص 2/1028الصحاح ) 3(
 .94-1/93وأوضح املسالك  1/177حاشية الصبان ) 4(
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  .أصول وفروع: تنقسم عالمات اإلعراب إىل قسمني

  .الضمة والفتحة والكسرة والسكون: وهي أربعة: األصول -أ
  :وهي عشر: الفروع -ب

 .أللف والنونثالث تنوب عن الضمة وهي الواو وا - 
 .وأربع تنوب عن الفتحة وهي األلف والكسرة والياء وحذف النون - 
 .واثنتان تنوبان عن الكسرة ومها الياء والفتحة - 
 .وواحدة تنوب عن السكون وهي احلذف - 

 
  ماهي عالمات اإلعراب األصلية؟-1
  ما الفرق بني العالمات األصلية والفرعية؟-2
  عن الضمة؟ ماهي العالمات اليت تنوب-3
  ما العالمات الفرعية اليت تنوب عن الفتحة؟-4
  ماهي عالمات اخلفض؟ -5
  ماهي عالمات اجلزم؟-6
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ملا أى الكالم على عالمات اإلعراب تفصيال شرع يتكلم عليها إمجـاال مترينـا   
  :للمبتدئ وتدريبا له وألجل ترسيخ هذه املعلومات فقال

 
 







 


 





 

 

 

  :املعربات مثانية
  .ادكخالد وسع: االسم املفرد -1
  .حنو رجال ودعاة: مجع التكسري -2
  .مثل صائمات وعابدات:مجع املؤنث السامل -3
  .كيصدق ويسجد: الفعل املضارع الذي مل يتصل به شيء -4
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  .حنو الولدان والبنتان: االسم املثىن -5
  مثل املسلمني والصادقني:مجع املذكر السامل -6
  . وذوأبوك وأخوك ومحوك وفوك : األمساء اخلمسة وهي -7
  .تفعالن ويفعالن وتفعلون ويفعلون وتفعلني:األفعال اخلمسة وهي -8

أي نوعـان   أي الكلمـات املعربـات الثمانيـة كلـها      قوله 
  : وضربان

  .وعدده أربعة : األول
 الثاين : وعدده أربعة أيضا.  

  :القسمني فقال مث شرع يفصل كل واحد من

 

  القسم األول الضمة والفتحة والكسرة : الثالثة
  .باإلضافة إىل السكون

 هي:  
أي ما ليس مثىن وال مجعا وال ملحقا ما وليس من  : النوع األول

  .ونشاطاألمساء اخلمسة، مثل حيصد الفالح زرعه جبد 
 النوع الثاين :        وهو ما تغـري فيـه بنـاء مفـرده حنـو شـفي اهللا

  .األوالد املرضى
 النوع الثالث :    حنـو  . وهو ما مجع بـألف تـاء مزيـدتني

  .تعلمت الفتيات املسلمات فنجحن متفوقات
  النوع الرابع   أي مل تتصـل بـه

حنـو  . نون توكيد وال نون إناث، وال ألف االثنني وال واو اجلماعـة وال يـاء املخاطبـة   
  .يكتب التلميذ الدرس ويراجعها

أي هذه األنواع األربعة  : مث بني ما يعرب به كل هذه املذكورات فقال
 ملسـلمات ديـن   أي تكون عالمة لرفعها حنو يتعلم زيد والرجال وا

لن يعاقب خالد زيدا والرجال : أي تعترب عالمة لنصبها حنو اهللا،
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أي تكون عالمة خلفضها حنو مررت بالرجال والولد  والفتيات، 
أي يكون عالمة جلزم مـا جيـزم منـها وهـو املضـارع       واملسلمات، 

  .الدمل يقم خ: الصحيح اآلخر مثل
  :هي أي احلكم السابق  : مث بني املستثنيات فقال

نيابة  فإنه ال ينصب بالفتحة وإمنا  األول 
عن الفتحة حنو علمت املؤمنات التجويد، وقيل هو مبين على الكسر قاله األخفـش  

  .)1(وهذا ضعيف إذ ال موجب لبنائه
أي ال ينون وال خيفض بالكسرة وإمنا  الثاين و

  مثل سلمت  )2("ال"نيابة عن الكسرة بشرط عدم إضافته وعدم مصاحبته
  .على أمحد وإمساعيل

أي الذي آخره ألـف أو يـاء أو واو فإنـه    والثالث 
  خيش زيد إال ربه ومل يدع غري اهللامثل مل.  

وكان القياس أن جيزم بالسكون لكن ملا كـان آخـره سـاكنا يف األصـل جزمـوه      
  .حبذف آخره

 

  :مث بدأ املصنف يف القسم الثاين الذي يعرب باحلروف نيابة عن احلركات فقال
  القسم   أي تكون عالمة إلعرابه وهو 
  :هي

مثل  الثاين  أي املثىن مثل الولدان  األول  -
وهي أبوك وأخوك ومحوك وفوك وذو مبعىن  الثالث  الزيدون 
وفسـرها بقولـه    الرابـع   . صاحب

هذا إمجاال مث شرع يفصله فقال:  
                                      

 .1/162وحاشية الصبان  1/386وأوضح املسالك  1/74ابن عقيل ) 1(
 .1/49شرح التسهيل ) 2(
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        األول وهو التثنية مبعىن املثىن مـن إطـالق املصـدر وإرادة اسـم املفعـول
  حنو جاء الرجالن    حنو كلمـت الولـدين

ومررت بالولدين وهذا هو املشهور وعليه سيبويه واجلمهور وقيـل يعـرب حبركـات    
  .)1(بن عقيلمقدرة ورجحه ا

ومن العرب من يلزمه األلف ويقدر احلركات عليه وهي لغة كنانة وبين احلارث 
 هـذَان  إِنَّ﴿: وبين العنـرب وبـين هجـيم وأنكرهـا املـربد وحمـل عليـه قولـه تعـاىل         

انراح2(وقوله ﴾لَس( r  »  الوتران يف ليلة« )3(  
  الثاين فهو  فإنه  نيابة عن الضمة مثل

كلمت الزيـدين ومـررت بالزيـدين،    : حنو جاء الزيدون 
ومن العرب من يلزمه الياء ويعربه حبركات على النون، و منـهم مـن يلزمـه الـواو     

  .)4(ويقدر عليها احلركات
  الثالث وهو     وهي أبوك وأخـوك ومحـوك وفـوك وذو

مثـل كلمـت أخـاك     حنو جاء أبوك  عىن صاحب مب
   حنو مررت حبميك وهذا على مذهب مجهور البصريني واألخفـش

وابن جين وابن هشام وقطرب وابن مالك يف اخلالصة، وقـال سـيبويه إـا معربـة     
هـي معربـة مـن     حبركات مقدرة، ورجحه ابن عقيـل والفارسـي، وقـال الكوفيـون    

  .)5(مكانني
وفيها لغة قليلة بنقص هـذه األمسـاء اخلمسـة ولغـة أخـرى بقصـرها وتقـدير         

  .ذه األمساء ضعيف" اهلن"احلركات على األلف، وإحلاق 

                                      
 .1/70وشرح التسهيل  1/17الكتاب لسيبويه ) 1(
ه ثقات سـوى قـيس   ورجال) 16285(وأمحد) 1679(والنسائي ) 470(والترمذي ) 1436(أبو داود ) 2(

 .بن طلق وهو حسن احلديث
 .73-1/72وأوضح املسالك  1/60وابن عقيل  1/143وحاشية الصبان  1/70شرح التسهيل )3(
 .66-1/65وابن عقيل  1/153حاشية الصبان ) 4(
 .136-1/128وحاشية الصبان  71-1/64وأوضح املسالك  47-1/46ابن عقيل ) 5(
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  الرابع فهو   وهي تفعالن ويفعالن وتفعلون ويفعلـون
بان احلديث والبنتان تقرآن القرآن، حنو الولدان يكت بثبوت  وتفعلني 

 مثل الرجال مل يدخلوا والبنتان لن خترجا.  
  .)1(وقيل تعرب هذه األفعال اخلمسة حبركات مقدرة على الم الفعل

 
  .معرب باحلركات ومعرب باحلروف: املعرب نوعان  -2
 ومجع املؤنث اإلسم املفرد ومجع التكسري: الذي يعرب باحلركات هو  -3

 .السامل والفعل املضارع الذي مل يتصل به شيء
يرفع هذا النوع بالضمة وينصب بالفتحة و خيفض بالكسرة وجيـزم   -4

بالسكون، إال مجع املؤنث السـامل فينصـب بالكسـرة واملمنـوع مـن      
 .الصرف خيفض بالفتحة وكذلك الفعل املعتل جيزم حبذف آخره

تثنية ومجع املؤنث السامل واألمساء ال: النوع الذي يعرب باحلروف هو  -5
 .اخلمسة و األفعال اخلمسة

 
  كم عدد ما طيعرب باحلركات ؟ -1
 كيف يعرب املمنوع من الصرف ؟ -2
 كم عدد ما يعرب باحلروف؟ -3
 كيف يعرب املثىن ومجع املذكر السامل ؟ -4
 وكيف تعرب األمساء اخلمسة؟ -5
  ما هي عالمات إعراب األفعال اخلمسة؟ -6

                                      
 .30: الناظم ص وشرح بن 1/170حاشية الصبان ) 1(
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 احلدث والعمل )1(:مجع فعل وهو لغة.  

  ".ما دل على معىن يف نفسه مقترنا بزمن: ")2(واصطالحا

 

 3(أقسام هي( :      وهو كل فعـل يـدل حـدوث عمـل يف
الزمن الذي قبل زمانك احلاضر وعالمته أنه يقبل تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل 

  ]. 116املائدة [﴾  كُنت قُلْته فَقَد علمتهإِنْ  ﴿: قامت وقمت ومثل: مثل قام 

                                      
 .284: واملصباح ص 2/1335الصحاح ) 1(
 .1/46والنحو الوايف  27شرح شذور الذهب ص )2(
والنحـو   45-1/44وشـرح التصـريح علـى التوضـيح      30-1/28وابن عقيل  1/23شرح التسهيل  )3(

 .1/189وشرح السنهوري  65-1/46الوايف 
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  .)1(وقدم املصنف املاضي تبعا لسيبويه وغريه
      وهو ما دل على حدوث عمل يف الـزمن احلاضـر أو املسـتقبل، حنـو

سيذهب وينتصر خالد، وعالمته قبول دخول مل عليه وحنوها من اجلوازم حنو مل يكتب، 
  .حنو لن خنضع إال هللا، وقبوله للسني وسوف ولن وحنوها من النواصب

  اكْتـب  :وهو الذي يطلب به من املخاطب القيام بعمل يف املستقبل حنـو
قمـي، وقبولـه   : قـم  : واذْهب وعالمته قبول ياء املخاطبة مع الداللة على األمر مثـل 

  .لنون التوكيد مع داللته على الطلب
ـه يف اهللا مثال يف املاضي  أي مثل  مث مثل لذلك بقوله 

  .املثل يف األمر، وهذا من اللف والنشر املرتب املضارع 
إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا  ﴿: واجتمعت ثالثتها على نفس الترتيب يف قوله تعاىل

: قوله تعاىل ومجعت على غري هذا الترتيب يف ]. 82يس [﴾  أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ
  ، ]48األحزاب [﴾  ودع أَذَاهم وتوكَّلْ علَى اللَّه وكَفَى بِاللَّه وكيلًا ﴿

  : وقول الشاعر
ــان      أحسن إىل النـاس تسـتعبد قلـوم    ــان إحس ــتعبد اإلنس ــا اس   فطامل

  :مث بني حكم كل واحد من هذه األنواع فقال
  الفعل بل وقـت الـتكلم   وهو ما دل على حدث ق
  أي أنه مبين على الفتح اتفاقا، لفظا حنو كتب الولد أو تقديرا للتعذر حنو ألقى

كتبـوا، وإمـا تقـديرا كراهيـة تـوايل أربـع       : موسى عصاه، وإما تقديرا للمناسبة حنو
متحركات حنو كتبت.  

  :التواملقصود أن املاضي مبين على الفتح الظاهر إال يف ثالث حا
ما كان آخره ألفا حنو دعا وأتى فهـو مـبين علـى الفتحـة املقـدرة منـع مـن         -أ

  .ظهورها التعذر
دخلوا يف الدين، فيضـم آخـره للمناسـبة    : ما اتصلت به واو اجلماعة حنو -ب

                                      
 .1/12الكتاب لسيبويه ) 1(
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  ].30فصلت [﴾  قَالُوا ربنا اللَّه ويكون مبنيا على الضم ﴿
ى السـكون، فيسـكن آخـره    ما اتصل به ضمري رفع متحرك فهو مـبين علـ   -ج

ختفيفا لكراهيتهم توايل أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة وهـذه الضـمائر   
  ].116املائدة [﴾  إِنْ كُنت قُلْته فَقَد علمته ﴿: تُِ ومت ون ونا ومتا وتن حنو: هي

 حـاالت  ثـالث  له املاضي الفعل أن على البصريني ومجهور سيبويه أنَّ غري •
  :لبناءا يف
  .واألشهر األكثر وهو) ضرب( حنو الفتح على بناؤه: األوىل
 الرفـع  ضـمري  اتصـال  عنـد  وذلـك ) ضـربت ( كــ  السـكون  على بناؤه الثانية

  .املاضي بالفعل املتحرك
  .بالواو اتصاله عند وذلك) ضربوا( كـ الضم على بناؤه الثالثة

ما جيزم به مضارعه من  أي مبين على : مث بني حكم األمر فقال
أي دائما وهذا عند البصريني، وعند الكوفيني واألخفش أنه  سكون أو حذف 

  .)1(معرب جمزوم بالم األمر احملذوف وبه قال املصنف
  :واملعىن أن األمر يبىن على ما جيزم به مضارعه وهو

بـه  فيبىن على السكون الظاهر إذا كان صحيح اآلخـر ومل يتصـل   : السكون -أ
  .شيء حنو اكتب وتعلم، وكذلك إن اتصلت به نون النسوة مثل اكتنب وتعلمن

واكتنب ويبىن على الفتح إن اتصلت به نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة مثل اكتنب.  
  :اخلذف -ب

  :يبىن على احلذف يف موضعني
  .إن كان مضارعه معتل اآلخر حنو ادع وامش

  .اكتيب واكتبا واكتبواوكذلك إن كان من األفعال اخلمسة حنو 
  :مث بني عالمة املضارع بقوله

  الفعل  هو   أي حرفـه األول   احلـروف
                                      

وشـرح   1/61وأوضـح املسـالك    1/193وشرح السنهوري  188-2/187النحو األشباه والنظائر يف )1(
 .14: وابن الناظم ص 106: الشذور ص
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  اليت وهي اهلمزة والتاء والنون والياء.  
  .فاهلمزة للمتكلم مذكرا أو مؤنثا حنو أكتب

  .حنو أنت تكتب وهي تكتب: بةوالتاء للمخاطب أو الغائ
  .حنن نكتب: والنون للمتكلمني حنو

  .هو يكتب: حنو: والياء للغائب
أي دائمـا أي أنـه معـرب     أي املضارع  مث بني حكمه بقوله 

يتعلم ويسعى ويـدعو ويرمـي فـإن    : ملشاته لالسم بالضمة الظاهرة أو املقدرة حنو
، ]32يوسـف  [ولَيكُونن ﴾ على الفتح حنو ﴿ لَيسجنن دخلت عليه نون التوكيد بين

﴾ يـأْكُلْن مـا قَـدمتم لَهـن     ﴿: وإن اتصلت به نون النسوة بين على السـكون حنـو   
  ].48يوسف [

ورافع املضارع هو جترده من اجلازم والناصب عند الكوفيني واختاره الفراء وابن 
ارعة قاله الكسـائي وقيـل مشـاته لالسـم يف     مالك وابن اخلباز وقيل أحرف املض

احلركات والسكنات وهو مذهب ثعلب والزجاج، وقيل حلوله حمـل االسـم وهـذا    
  .)1(مذهب سيبويه واهللا أعلم

 

أي أداة نصب فينصـبه   ويبقى املضارع على رفعه 
 فيجزمه مث بني أدوات النصب بقوله:  
 هـي أن   )2(على سبيل البسط ترجع عند التحقيق إىل أربعة

  .ولن وكي وإذن
 أي أدوات النصب تنقسم إىل قسمني ما ينصب بنفسه وهو أربعة:  

بفتح اهلمزة وسكون النون املصدرية وبدأ ا ألا هي أم الباب وهي  : أوهلا
                                      

: وابن الناظم ص 1/200وشرح السنهوري  67: وشرح الكفراوي ص 2/229انظر شرح التصريح ) 1(
 .115-1/113واألمشوين  14

 .2/229وشرح التصريح  415-375شرح شذور الذهب ص ) 2(
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وأَنْ يعجـبين أن تقـوم، ﴿  : ملضـارع تنصب املضارع لفظا واملاضي واألمر حمال مثال ا
لَكُم ريوا خومصيعجـبين أن تـاب زيـد، ومثـال     : ومثال املاضـي ، ]184البقرة [﴾ ت

  .األمر أشرت إليك بأن قم
 ثانيها :    وهي تنفي معىن املضارع وتصريه خالصا لالسـتقبال وليسـت

ا البـن السـراج حنـو لـن     لتأبيد النفي وال تأكيده خالفا للزخمشري وال دعائية خالف
  ].26مرمي [﴾ فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنِسيا ﴿: يقوم زيد ومثل قوله تعاىل

 ثالثها : وهي حرف جواب وجزاء وال تنصب إال بثالثة شروط:  
  .أن تتصدر مجلة اجلواب -أ

  .أن يدل املضارع بعدها على االستقبال -ب
ارع فاصل غري القسم أو النـداء أو ال النافيـة   أن ال يفصل بينها وبني املض -ج

  .مثل إذن أكرمك جوابا ملن قال أريد أن أزورك
 رابعها :     املصدرية وهي اليت تتقدم عليها الـالم إمـا لفظـا مثـل :﴿ 

، وإن مل ]40طـه  [﴾  كَي تقَر عينها ﴿: ، أو تقديرا حنو]23احلديد [﴾  لكَيلَا تأْسوا
يها الالم ال لفظا وال تقديرا فهي حرف تعليل والفعل بعدها منصوب بأن تتقدم عل

  .مضمرة وجوبا حنو جئت كي أقرأ العلم
  :والقسم الثاين من النواصب هي اليت تنصب بأن مضمرة بعدها وهي

  أوهلا وهو اخلـامس :       وهـي الم التعليـل فتنصـب املضـارع بـأن
، ]44النحل [﴾  للناسِ لتبين ﴿: مضمرة جوازا مثل 

 ثانيها وهو السادس :  أي الم النفي وهي املسبوقة مبا كان أو مل
﴾ ليعذِّبهم اللَّه كَانَ وما ﴿: يكن، وتنصب الم اجلحود بأن مضمرة بعدها وجوبا حنو

  ].137النساء [﴾  لَهم ليغفر اللَّه يكُنِ لَم ﴿: ، وقوله تعاىل]33األنفال [
 ثالثها وهو السابع :    أي أنه من نواصب املضارع حىت وهـي للغايـة

والتعليل وإمنا تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا ويشترط يف النصب ـا أن تكـون   
، أو مبعـىن الم التعليـل   ]91طه [﴾  موسى إِلَينا يرجِع حتى ﴿: حنو" إىل"جارة مبعىن 

  .فر أسلم حىت تدخل اجلنةحنو قولك للكا



 

 

56 

 رابعها وخامسها وهو الثامن والتاسع :   أي فاء السـببية
  أي واو املعية وكلتامها تدل على أن ما قبلها سبب ملا بعدها وكالمها تنصب

  :بأن مضمرة وجوبا إذا سبقت بـ
  ]. 36فاطر [﴾  فَيموتوا علَيهِم يقْضى لَا ﴿: بنفي حنو -ا

  : أو طلب ويشمل-ب 
  : ذاكر فتنجح، أو ذاكر وتنجح، ومثل: األمر حنو -1

ــترحيا     يـــا نـــاق ســـريي عنقـــا فســـيحا ــليمان فنســــــ   إىل ســــــ
  :اللهم وفقين فأعمل، أو وأعمل اخلري ومثل قول الشاعر: الدعاء مثل -2

  لصـــــوت أن ينـــــادي داعيـــــان    فقلـــت ادعـــي وأدعـــو إن أنـــدى
ال : ومثـل ]. 81طـه  [﴾  غَضبِي علَيكُم فَيحلَّ فيه تطْغوا ولَا حنو ﴿: النهي -3

  :تلعب فيضيع وقتك، وقول الشاعر
ــت عظـــيم     ال تنــه عــن خلــق وتــأيت مثلــه       عـــار عليـــك إذا فعلـ

  .هل سافرت فأدعو لك؟: مثل: االستفهام -4
  :أال تنجح فنكرمك ومثل: العرض -5

ــا     يا ابن الكرام أال تـدنو فتبصـر مـا    ــد حــدثوك فمــا راء كمــن مسع   ق
  .هال جنحت فيكافئك أبوك: التحضيض -6 

﴾  عظيمـا  فَـوزا  فَـأَفُوز  معهـم  كُنـت  لَيتنِي يا ﴿: التمين والرجاء مثل -8 -7
-36غـافر  [﴾ فَـأَطَّلع  السـماوات  أَسباب الْأَسباب أَبلُغُ لَعلِّيو  ، ﴿]73النساء [

  .يل علما فأعمل بهليت ، ]37
  :ومجعها مثانيتها بعضهم بقوله

  متــن وارج كــذاك النفــي قــد كمــال    مر وادع وانه وسل واعـرض حلضـهم  
 سادسها وهو العاشر :  تنصب بأن مضمرة وجوبا بشرط أن تكون مبعىن

إذا كان ما بعدها ينقضي دفعة واحدة مثل ألجاهدن الكافر أو يسلم، أو مبعـىن  " إال"
  :إذا كان ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا مثل إىل
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ــابر      ألستسهلن الصـعب أو أدرك املـىن   ــال إال لص ــادت اآلم ــا انق   فم
 

ينصب كذلك بأن مضمرة جوازا بعد عاطف مسبوقا باسم خالص من شوائب 
  :الفعلية مثل

ــه  ــليكا مث أعقلــ ــي ســ ــت البقــر     إين وقتلــ   كــالثور يضــرب ملــا عاف
  :وقول الشاعرة

ــيين و ــر عــ ــاءة وتقــ ــبس عبــ   أحـــب إيل مـــن لـــبس الشـــفوف    لــ

 

  :وملا انتهى من النواصب شرع يف اجلوازم فقال
 1(أي األدوات اليت جتزم الفعل املضارع(   كلمة منها ما

قسم جيزم فعال واحدا وقسم جيزم فعلني : قسمان هو اسم ومنها ما هو حرف، 
  :م األول وكله حروف فقالوبدأ بالقس

لَم يلد ولَـم  وهي تدخل على املضارع فتنفي معناه يف املاضي مثل ﴿ : أوهلا
ولَدي﴾.  
 ثانيها : لْ﴿: وهي حرف ينفي املضارع يف املاضي إىل زمن التكلم مثلب 
  ].8طه [﴾  عذَابِ يذُوقُوا لَما

 ثالثها : ها مهزة التقريـر حنـو  وهي مل زيدت علي :﴿  أَلَـم  حـرشن  لَـك 
كرد1الشرح [﴾  ص.[  

 رابعها : مزة االستفهام مثل أملا أشرح لك الدرس وهي ملا اقترنت.  
 خامسها :  وتدخل على املضارع فيفيد الطلب اجلازم من األعلى

  ].7الطالق [﴾  عتهس من سعة ذُو لينفق إىل األدىن مثل ﴿
  كذلك       هـي الم األمـر الصـادر مـن األدىن إىل األعلـى مثـل :

                                      
 .2/245وشرح التصريح  491: وشرح ابن الناظم ص 464-440: شذور الذهب صشرح ) 1(
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  ].77الزخرف [﴾  ربك علَينا ليقْضِ﴿
 سادسها :     وهي ال الناهية تفيد النهي وهو طلـب الكـف مـن

  ].70هود [﴾  تخف لَا ﴿: األعلى إىل األدىن حنو
 ك يف كذل     ـا مـن األدىن إىلأي ال الدعائية وهي ال الناهيـة إال أ

  ].286البقرة [﴾  تؤاخذْنا لَا ربنا ﴿: األعلى
وملا فرغ من القسم األول شرع يف القسم الثاين وهو ما جيزم فعلني مضارعني يسـمي  

  .فهما حرفان" ماإذ"و" إن"أوهلما فعل الشرط والثاين جواب الشرط، وكلها أمساء إىل 
: وهي حرف شرط جازم مبين على السكون جيزم املضارع لفظا حنو : أوهلما

إن : ، إن يقم زيد يقم عمرو، واملاضي حمال مثـل ]19األنفال [﴾  نعد تعودوا وإِنْ ﴿
  ].8اإلسراء [﴾  عدنا عدتم وإِنْ قام زيد قام عمرو، ﴿

 ثانيها : ـا  ﴿: عاقل وتتضمن معىن الشرط مثلوهي لغري الملُـوا  وفْعت 
نرٍ ميخ هلَمعي 197البقرة [﴾  اللَّه.[  

 ثالثها ( وهي يف األصل للعاقل مث ضمنت معىن الشرط فجزمت مثل :
﴿ نلْ ممعوًءا يس زجي 123النساء [﴾  بِه.[  

 رابعها :    ى الشـرط فجزمـت  مثـل   وهي ملا ال يعقـل مث دلـت علـ :
  :وقال الشاعر]. 132األعراف [﴾  بِها لتسحرنا َآية من بِه تأْتنا مهما﴿

ــط بطنــك ســؤله    وفرجــك نــاال منتــهى الــذم أمجعــا     وإنــك مهمــا تع
 خامسها : وتفيد تعليق اجلواب على الشرط مثل:  

ــت آمــر  ــا أن ــا تــأت م ــا       وإنــك إذ م ــن إي ــف م ــه تل ــا ب ــأمر آتي   ه ت
  سادسها :    وهي تصلح للعاقل وغري العاقل والزمان واملكـان واحلـال

، ]110اإلسراء [﴾  الْحسنى الْأَسماُء فَلَه تدعوا ما أَيا ﴿: حبسب ما تضاف إليه حنو
  .وحنو أي وقت تذهب أذهب، وأي بلد تزر تلق فيه صديقا

 سابعها : للزمان مث ضمت معىن الشرط فجزمت مثل  وهي يف األصل
  :قول الشاعر

ــوين      أنـــا ابـــن جـــال وطـــالع الثنايـــا ــة تعرفـ ــع العمامـ ــىت أضـ   مـ
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 ثامنها :    وهي ظرف زمان كمىت ضمنت معىن الشرط فجزمـت مثـل
  .أيان تأت أكرمك

 تاسعها :         وهـي يف األصـل للداللـة علـى املكـان مث أفـادت الشـرط
  ]. 78النساء [﴾  الْموت يدرِكُكُم تكُونوا أَينما ﴿: فجزمت مثل

 عاشرها :  وأصلها الداللة على املكان مثل أين مث ضمت الشرط مثل
  :أىن تتجه جتد صديقا وحنو

ــا  ــاين تأتيـــ ــي أىن تأتيـــ   أخــا غــري مــا يرضــيكما ال حيــاول     خليلـــ
 احلادي عشر :  املكان مث ضمنت معىن الشرط وأصلها الداللة على
  .حيثما تذهب جتد من يهتم بك: مثل

 الثاين عشر :    عند الكوفيني ومنعها البصريون لعدم وجـود شـاهد
  .كيفما جتلس أجلس: على ذلك ومثلوا هلا عن طريق القياس بنحو

  مما جيزم فعلني زيادة على األدوات الثمانية عشر     وهـي أصـال للزمـان
  :فال جتزم يف غريه مثل ملستقبل مث ضمنت الشرط فجزمت ا

ــالغىن  ــاك ربــك ب ــا أغن ــل     اســتغن م ــة فتجمـ ــبك خصاصـ   وإذا تصـ
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  .ماض ومضارع وأمر: األفعال ثالثة  -1
املاضي مبين على الفتح واألمر مبين على ما جيزم به مضارعه واملضـارع   -2

 .اصبمرفوع إن مل يدخل عليه جازم أو ن
 .إخل... أن ولن وإذن وكي والمها وال اجلحود وحىت: نواصب املضارع هي  -3
مل وملا والم األمـر والـدعاء وإن ومـا ومـن ومهمـا      : جوازم املضارع هي  -4

 .إخل.... وإذما  وأي  ومىت 

 
  كم أنواع الفعل وما هي ؟ -1
 ما هو حكم كل منها؟ -2
 ماهو األصل يف املضارع؟ -3
 ماهي نواصبه ؟ -4
 ر جوازم املضارع؟اذك -5
 اذكر آية تشمل أنواع الفعل الثالثة؟ -6
 اكتب ثالث مجل فعلية فعلها ماض وأخرى فعلها مضارع؟ -7
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  :) )1فقط  من األمساء عددها  قوله 

  .جاء زيد والفىت والقاضي وغالمي: مثل : األول -
وبدأ به ألنه أصل املرفوعات كلها عند اجلمهـور لكـون عاملـه لفظيـا خبـالف      

، وألن رفعه للفرق بينه وبني املفعول، واألصل يف اإلعـراب أنـه للفـرق بـني     املبتدأ
  . )2(املعاين، وقيل رافع الفاعل الفاعلية وهو ضعيف

 الثاين :  يعين نائب الفاعل حنو كُتب الـدرس
  .وسمع األذانُ

 الثالث : النحاة قـالوا إنـه أصـل     وإمنا ذكر بعد الفاعل ألن بعض
املرفوعات ألنه باق على ما هو األصل يف املسند إليه وهو التقـدمي خبـالف الفاعـل    

  .لتأخره عن الفعل وال مثرة هلذا اخلالف كما قال أبو حيان
 الرابع :  ماأي خرب املبتدأ وإمنا قدم املبتدأ واخلرب على ما بعدمها أل

                                      
 140/.1شرح املفصل ) 1(
 .1/269وشرح التصريح  120: وتوجيه اللمع ص 2/59األشباه والنظائر يف النحو  )2(
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دم على الناسخ والتابع، مثـل زيـد والفـىت والقاضـي     منسوخان ومتبوعان وذلك مق
  .وغالمي قائمون

 اخلامس :   أمسـاء     أي نظائرهـا يف العمـل فـدخلت
  .احلروف املشبهة بليس، مثل كان زيد والفىت والقاضي وغالمي قائمني

 السادس :  خرب  ال"أي نظائرها يف العمل فدخل اسم "
  .إن زيدا والفىت والقاضي وغالمي قائمون: النافية للجنس، مثاله

 من املرفوعات : السابع كل ثان أعرب بإعراب سـابقه مـن   : "وهو
 منقسم إىل  االسم  قاله ابن احلاجب، " جهة واحدة

  :أي أقسام هي
  .ع هو النعت، ومثاله جاء زيد الفاضليعين أن أول التواب : أوهلا

  :وهو نوعان : ثانيها
  .ما كان حبرف كالواو يف مثل جاء زيد وخالد: عطف النسق وهو -أ

أقسم باهللا أبـو  : "وهو ما كان موضحا ملا قبله بال حرف حنو: عطف البيان -ب
  ".حفص عمر

 ثالثها :  توكيـد املعنـوي ال   أي أن الثالث من هذه التوابع هـو ال
  .مثاله جاء زيد نفسه اللفظي 

جاء زيد أخـوك  : أي أن الرابع من هذه التوابع هو البدل حنو : ورابعها
  .وجاءت سعاد أمك

 
إذا اجتمعت هذه التوابع قدم النعت مث عطـف البيـان مث التوكيـد مث البـدل مث     

أبوك وخالد ومثل جاء التلميذ  جاء الرجل الفاضل عمر نفسه: عطف النسق تقول
  .اتهد حممد عينه أخوك وصديقه
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الفاعل ونائبـه  : ثبت باالستقراء عند النحاة أن املرفوعات من األمساء سبعة هي

واملبتدأ وخربه واسم كان وأخواا وخرب إن وأخواا، وتـابع املرفـوع نعتـا كـان أو     
  .عطفا أو توكيدا أو بدال

 
  كم عدد املرفوعات من األمساء وما هي؟ -1
  .مثل لكل منها مبثالني -2
  ماهي التوابع األربعة؟ -3
  إذا اجتمعت التوابع األربعة فماذا يقدم منها؟ مثل لذلك؟ -4
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 من أوجد الفعل )1(:لغة.  
هو اسم مرفوع قبله فعل تام ـ مبين للمعلـوم ـ أو مـا     : "واصطالحا عند النحاة

  ")2(عل أو قام بهشاه وهذا االسم هو الذي فعل الف
. )3("هو ما كان املسند إليه من فعل أو شبهه مقدما عليه أبدا: "وقال الزخمشري 

هو املسند إليه فعل أو مضمن معناه تام مقدم فارغ غـري مصـوغ   :" وقال ابن مالك 
                                        .)4("للمفعول

 .940: القاموس ص) 1(
وشرح  1/232ي وشرح السنهور 2/77وأوضح املسالك  2/63والنحو الوايف  1/33الكتاب لسيبويه ) 2(

 .157: ابن الناظم ص
 . 144/.1شرح املفصل  ) 3(
  2/42شرح التسهيل ) 4(
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ظاهرا أو مضمرا، بارزا أو مستترا، وخرج ذا  وعرفه املصنف بقوله 
أخرج ارور فال جير الفاعل إال فاعـل املصـدر إذا    الفعل واحلرف،  القيد

، أو امسه حنـو قـول ابـن    ]251البقرة [﴾  الناس اللَّه دفْع ولَولَا ﴿: أضيف إليه حنو
  . »)1(من قبلة الرجل امرأته الوضوء«:  tمسعود

 ولَـا  بشـريٍ  من جاَءنا ما ﴿: وال جير حبرف جر أصلي، وجيوز حبرف جر زائد حنو
  ].19املائدة [﴾  نذيرٍ

وخرج أيضا املنصوب فال يكون الفاعل منصوبا إال يف لغة قليلـة بشـرط عـدم    
  :اللبس حنو خرق الثوب املسمار، بنصب املسمار على الفاعلية وقول األخطل

ــر      مثــل القنافــذ هــداجون قــد بلغــت ــوءام هج ــت س ــران أو بلغ   جن
  .)2(يب املرفوع فاعال واملنصوب مفعوال وإن كان املعىن على خالفهوجعل الشاط

﴾ الْكتـاب  علَيك أَنزلْنا أَنا يكْفهِم أَولَم﴿ : ويقوم مقام االسم ما يؤول به مثل
  ].51العنكبوت [

يعين أنه جيب تأخري الفاعل عن فعلـه عنـد اجلمهـور ألن     قوله 
فعل، وخوفا من اللبس بينه وبني املبتدأ فـإن وجـد مـا ظـاهره أنـه      الفاعل كجزء ال

فاعل تقدم وجب تقدير الفاعل ضمريا مستترا وكون املقدم إما مبتدأ حنـو زيـد قـام    
التوبـة  [﴾  اسـتجارك  الْمشرِكني من أَحد وإِنْ ﴿: وإما فاعال حمذوف الفعل يف حنو

﴾ يهدوننا أَبشر ﴿: لفعلية وجاز األمران يف حنو، ألن أداة الشرط خمتصة باجلمل ا]6
واألرجح الفاعليـة ألن الغالـب   ] 59الواقعة [﴾  تخلُقُونه أَأَنتم ، و﴿]6التغابن [

  .على مهزة االستفهام أن تدخل على الفعل
  :وجيوز عند الكوفيني تقدم الفاعل حنو قول الزباء

  )3(لــــن أم حديــــداأجنــــدال حيم    مــــا للجمــــال مشــــيها وئيــــدا

                                      
 ).951(واملعرفة للبيهقي ) 65(املوطأ الطهارة ) 1(
 .2/69وشرح التسهيل  121: انظر اللمع ص) 2(
  45-2/44شرح التسهيل ) 3(
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: متصرفا حنو أتى زيد أو جامدا حنو نعم الفىت، أو مؤوال بالفعل حنو قوله 
  ].13النحل [﴾  أَلْوانه مختلفًا ﴿

ويصح حذف الفعل إن أجيب به نفي حنو بلى زيد ملـن قـال مـا قـام أحـد، أو      
  .نعم زيد ملن قال جاءك زيد؟: استفهام حنو

فإن مل يظهر فهو ضمري مستتر راجع إىل ما تقدم حنو زيد قام والفاعل ال بد منه 
أي إذا بلغـت  ] 26القيامة [﴾  التراقي بلَغت إِذَا كَلَّا ﴿: أو ما دل عليه الكالم حنو

  :هي أي الروح وأجاز الكسائي والسهيلي حذفه متمسكا باآلية وقول الشاعر
  الـــك راضـــيا  إىل قطـــري ال إخ     فــإن كــان ال يرضــيك حــىت تــردين

، وفاعل ]14البلد [﴾  يومٍ في إِطْعام أَو ﴿: ويستثىن من ذلك فاعل املصدر حنو
 فَإِمـا ، و ﴿]186آل عمـران  [﴾  لَتبلَـونَّ  ﴿: املؤنثة أو اجلماعة املؤكـد بـالنون حنـو   

يِنرفإن ضمري املخاطبة واجلمع حذفا اللتقاء الساكنني وكـذلك يف  ]26مرمي [﴾ ت ،
  .)1(]38مرمي [﴾  وأَبصر بِهِم أَسمع ﴿: ب نائب الفاعل، وأفعل التفضيل حنوبا

 

وهو ما دل على مسماه بال  مها  أي الفاعل  قوله 
  .قيد، أو ما يدل على معناه بدون حاجة إىل قرينة، مثل جاء حممد

 ه إال بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة مثل وهو ما ال يدل على املراد ب
  :جئت، مث فصل ذلك عن طريق اللف والنشر املرتب فقال

األول  وقسمه املصنف إىل عشرة أنواع هي :  
  :يف الفاعل املفرد املذكر -1

  : ـ مع الفعل املاضي حنو
  فاعل هنا مرفوع بالضمة الظاهرةفالمع الفعل املضارع حنو  ـ 
  : الفاعل املثىن املذكر -2
  :مع الفعل املاضي مثل ـ 

                                      
وشـرح   96-2/63وايف والنحو ال 238-1/233وشرح السنهوري  88-2/78انظر أوضح املسالك ) 1(

 .275-1/267التصريح على التوضيح 
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  : مع الفعل املضارع مثل  ـ
  فالفاعل هنا مرفوع باأللف ألنه مثىن

  : إذا كان الفاعل مجع مذكر سامل -3
  : مع املاضي حنو  ـ 
  : مع املضارع حنو  ـ 

  .والفاعل يف هذا النوع مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل
  :الفاعل مجع تكسري املذكر  -4
  :مع املاضي مثل ـ 
  : مع الفعل املضارع حنو ـ 

  .فريفع الفاعل يف هذا النوع بالضمة ألنه مجع تكسري
  :الفاعل املفرد املؤنث -5
  : مثل: مع الفعل املاضي ـ 
  .فالفاعل مرفوع بالضمة :مع الفعل املضارع مثل ـ
  : الفاعل املؤنث املثىن -6
  : مع املاضي مثل ـ 
  .ثىنفريفع هذا النوع باأللف ألنه م:مع املضارع مثلـ 
  :مجع مؤنث سامل: الفاعل -7

  .:مع املاضي مثل ـ  
  :مع املضارع مثل ـ 

  .فريفع هذا النوع بالضمة ألنه مجع مؤنث سامل 
  ): ملؤنث(الفاعل مجع تكسري  -8
  : مع املاضي مثل ـ 
  : مع املضارع مثل  ـ 
  .ريفع الفاعل يف هذا النوع بالضمة ألنه مجع تكسريف
  : الفاعل من األمساء اخلمسة -9
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  : مع املاضي مثل  ـ 
  : مع املضارع حنو ـ 

  .فريفع الفاعل يف هذا النوع بالواو ألنه من األمساء اخلمسة
  :قسامالفاعل الذي عالمة رفعه الضمة املقدرة وهو ثالثة أ -10

  :االسم املضاف إىل ياء املتكلم -أ
  يف املاضي حنو  ـ 
: يف املضارع حنو ـ  

  .فريفع هذا النوع بالضمة املقدرة بسبب املناسبة
  : االسم املقصور -ب

  .قام الفىت: ـ مع املاضي حنو
  .يقوم الفىت: ـ مع املضارع حنو

  .املقدرة للتعذرفريفع هذا النوع بالضمة 
  : االسم املنقوص -ج

  .قام القاضي: ـ مع املاضي حنو
  .ـ مع املضارع مثل يقوم القاضي

  .فريفع هذا النوع بالضمة املقدرة للثقل
  .: أشار املصنف بقوله) املقصور واملنقوص(وإىل هذين القسمني 

  القسم الثاين  وقسمه املصنف عـا اثنـان للمـتكلم    نو
  :ومخسة للمخاطب ومخسة للغائب هي

  .املثلما يدل على متكلم مفرد سواء كان مذكرا أو مؤنثا  - 1
2- ما دل على املتكلم املتعدد أو املعظم لنفسه حنو :  املثل.  
3-  مثل : ما يدل على املخاطب املفرد املذكر وتعلمت.  
4-  ما دل على املخاطبة املفردة املؤنثة حنو : وكتبت.  
5-  ن أو مؤنثَني مثلين مذكريما دل على ضمري املخاطب املثل.  
6-  حنو : الذي يدل على املخاطبِني الذكور وذهبتم.  
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7-  ما يدل على املخاطبات من مجع املؤنث حنو : وحتجبنت.  
8-  ما يدل على الواحد املذكر الغائب حنو : وكتب.  
9-  ما يدل على الواحدة املؤنثة الغائبة مثل : أي هي.  

10-  مثل : ما يدل على االثنني الغائبني مذكرين أو مؤنثني  املثل.  
11-   ما يدل على الغائبِني من مجع الذكور مثل وذهبوا.  
12-   ما دل على الغائبات من مجع اإلناث حنو وذهنب.  

  .فالفاعل يف كل هذه األنواع ضمري متصل مبين يف حمل رفع فاعل
هو الذي يتصل بآخر الكلمة واليبتدأ به الكالم وال يلـي إال  :"والضمري املتصل

  .)1("يف االختيار
وهو اثنا عشر " إال فهو ما يصح االبتداء به ويقع بعد")2(:وأما الضمري املنفصل

  :نوعا أيضا أمثلتها
  .ما كتب إال أنا -1
  .ما كتب إال حنن -2
  .ما كتب إال أنت -3
  .ما كتب إال أنت -4
  .ما كتب إال أنتما -5
  .ما كتب إال أنتم -6
  .ما كتب إال أننت -7
  .ما كتب إال هو -8
  .ما كتب إال هي -9

  .ما كتب إال مها -10
  .ما كتب إال هم -11
  .كتب إال هن ما -12

                                      
 .34: وشرح ابن الناظم ص 1/97شرح التصريح ) 1(
 .34: وابن الناظم ص 1/98شرح التصريح ) 2(
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أنث فعله بتاء ساكنة يف آخر املاضي وبتاء املضـارعة  : إن كان الفاعل مؤنثا-1

يف أول املضارع جوازا حنو طلعت الشمس وطلع الشمس وتطلع الشـمس ويطلـع   
  .الشمس

  :وجيب ذلك يف حالتني
هنـد  :أن يكون الفاعل ضمريا مستترا سواء كان حقيقي التأنيث أم ال مثـل  -أ

  .أو حتج، والشمس غربت أو تغربحجت 
 امرأَةُ قَالَت إِذْ ﴿: أن يكون الفاعل امسا ظاهرا حقيقي التأنيث متصال مثل -ب
  ].35آل عمران [﴾  عمرانَ

فإن انفصل الفاعل فالتأنيث أحسن وجيوز التذكري مثل أتى القاضي امرأة، ومنه 
  :قول جرير

ــوء   ــل أم سـ ــد األخيطـ ــد ولـ ــتها      لقـ ــاب أس ــى ب ــامعل ــلب وش   ص
وإن كان الفصل بإال فالتـذكري أحسـن وأوجبـه األخفـش ومل جيـز غـريه إال يف       

بالرفع يف قـراءة  ] 29يس [﴾  صيحةً إِلَّا كَانت إِنْ الشعر ورده ابن مالك بقراءة ﴿
  .أيب جعفر وشيبة واألعرج

سـاملا أو  وإن كان الفاعل مجعا جاز تذكري الفعل وتأنيثه سواء كان مجع ذكور أو إناث 
 إِذَا ، و﴿]30يوسـف  [﴾  الْمدينـة  فـي  نِسـوةٌ  وقَـالَ  ﴿: مكسرا عند مجهور الكوفيني حنو

اَءكج اتنمؤفجاءك مذكر واملؤمنات مؤنث، و﴿]12املمتحة [﴾  الْم ، تنَآم هلَا أَن إِلَّا إِلَه 
  .بنو مذكر وفعله مؤنث، و]90يونس [﴾  إِسرائيلَ بنو بِه َآمنت الَّذي

واستثىن مجهور البصرييني مجع املذكر السامل فال جيوز يف فعلـه إال التـذكري حنـو    
جاء املسلمون ومجع املؤنث السامل فال جيوز يف فعله إال التأنيث حنو جاءت املسلمات 

  .ورجحه ابن هشام وغريه
سي ومـال إليـه   وقيل ال يستثىن إال مجع املذكر السامل وهو مذهب أيب علي الفار

                                        .)1(ابن مالك وابن عقيل
وشـرح السـنهوري    438-1/431وابـن عقيـل    102-2/95وأوضح املسالك  2/47شرح التسهيل  )1(

 .1/277وشرح التصريح  124: وتوجيه اللمع ص 2/76والنحو الوايف  1/236
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﴾ رجلَـان  قَالَ سواء كان فاعله مفردا أو مثىن أو مجعا حنو ﴿ )1(يوحد الفعل- 2
  ].30يوسف [﴾  وقَالَ نِسوةٌ ، و ﴿]8الفرقان [﴾  الظَّالمونَ وقَالَ ، ﴿]23املائدة [

بـين احلـارث بـن    وجيوز إحلاق عالمة اجلمع والتثنية والتأنيث بالفعـل يف لغـة   
، ]3األنبيـاء  [﴾  ظَلَمـوا  الَّـذين  النجوى وأَسروا ﴿: كعب وطيء وأزد شنوءة  ومنه

  .)2(»يتعاقبون فيكم مالئكة«: rوحديثه 
  : وقول الشاعر

  وقــــد أســــلماه مبعــــد ومحــــيم    تــــوىل قتــــال املــــارقني بنفســــه
  :وقول آخر

ــين     رأين الغواين الشـيب الح بعارضـي     باخلــدود النواضــرفأعرضــن ع
وبعض النحويني جيعل ما ورد من هذا خربا مقـدما ومبتـدأ مـؤخرا    :"قال ابن مالك 

  ." )3(وبعضهم يبدل ما بعد األلف والواو والنون منهن، على أا أمساء مسند إليها
هذه ضمائر، وقيل هذه أحرف دلوا ا على التثنية أو التأنيث أو اجلمـع  "وقيل 

  .)4(ابن هشام قاله" وليست ضمائر

                                      
 93-2/89وأوضـح املسـالك    1/233وشـرح السـنهوري    1/424وابن عقيل  2/52شرح التسهيل  )1(

 .122: وتوجيه اللمع ص 1/275وشرح التصريح 
 ) .555(البخاري  )2(
 .54-2/52شرح التسهيل البن مالك ) 3(
 .2/92أوضح املسالك البن هشام ) 4(
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  .الفاعل هو االسم املرفوع بعد الفعل التام والذي يدل على من قام بالفعل-1
 .ظاهر حنو قام زيد ويقوم الزيدون وتقوم اهلندات: وينقسم إىل -2

  .ومضمر مثل ضربت وضربتما وضربوا وضرب
فعـل  إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا ومتصال بفعله أو ضمريا مستترا أنـث ال -3

  . وجوبا حنو هند قامت
 وقَـالَ  ﴿: يوحد الفعل سواء كان فاعله مفردا أو مـثىن أو مجعـا حنـو    -4        
  ].30يوسف [﴾  نِسوةٌ وقَالَ ، و﴿]8الفرقان [﴾  الظَّالمونَ

 
  عرف الفاعل ؟ ومثل له ؟ -1
 ماهي أنواع الفاعل ؟ -2
 اذكر ستة أمثلة لكل نوع منها؟ -3
 عل وجوبا؟مىت يؤنث الف -4
 مىت يوحد الفعل ؟ -5
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أي مل يذكر  به  : هذا هو الثاين من املرفوعات وهو
    فناب هو عن الفاعل ولو مساه نائب فاعل لكان أوىل ليدخل الظـرف حنـو

صيم رمضان وجلس أمامك، ومساه سيبويه املفعول الذي مل يتعده فعله ومل يتعد إليه 
رِب زيد1(فعل فاعل، ومثل له بض(.  

أو ما أول به  فخرج الفعل واحلرف  : وعرفه املصنف بقوله
2(بل حذف لغرض من أغراض أمهها(:  

  .وأنزل املطر] 28النساء [﴾  ضعيفًا الْإِنسانُ وخلق ﴿: العلم به مثل -1
  .مثل سرق املتاع: اجلهل به -2

                                      
 .1/34الكتاب لسيبويه ) 1(
 .2/119وأوضح املسالك  127: وتوجيه اللمع ص 61 /2شرح التسهيل  )2(
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  ].126النحل [﴾  بِه عوقبتم ما بِمثْلِ فَعاقبوا عاقَبتم وإِنْ ﴿: لإلجياز مثل -3
  .قطع اللص: تعظيم حنوال -4
  .وشتم األمري tقتل علي: التحقري مثل -5
  .إيثار غرض السامع يف عدم ذكر الفاعل حبا له أو كراهية له -6
  .ألجل السجع مثل من طابت سريرته محدت سريته -7
  :للمحافظة على الوزن حنو -8

  غريي وعلـق أخـرى ذلـك الرجـل        علقتـــها عرضـــا وعلقـــت رجـــال
  :جهولبناء الفعل للم

وملا أقيم املفعول به مقام الفاعل فناب عنه يف رفعه وعمديته ووجـوب التـأخري   
عن فعله واستحقاقه لالتصال به وتأنيث الفعل لتأنيثـه، التبسـت صـورته بصـورة     
الفاعل فاحتيج إىل متييز أحدمها عن اآلخر فبقي الفعل مـع الفاعـل علـى صـيغته     

  .األصلية وغري مع نائبه فبين للمجهول
الذي ناب مفعوله بعد  بني املصنف كيفية تغري الفعل بقوله و

مثل كُتـب وعلـم، وثـاين     غري مع نائب الفاعل فـ حذف فاعله 
املبدوء بتاء زائـدة مثـل تضـورب وتعلـم، وثالـث املبـدوء مـز الوصـل كـانطُلق          

ق أو تقـديرا كبيـع الطعـام وشـد     حتقيقا حنو خلـ  واستخرج 
  .احلبل
  الفعل  كذلك   يعـين أن

الفعل املضارع يغري مع نائب الفاعل بضم حرفه األول وفـتح حرفـه قبـل األخـري     
  .حتقيقا حنو يكتب ويلبس أو تقديرا حنو يباع الطعام ويشد احلبل

ضي الثالثي حنو قال وباع أو عني افعتل أو انفعل كاختـار  إذا اعتلت عني املا* 
وانقاد فلك كسر ما قبلها بإخالص أو إمشام ضم فتقلب ياء فيهمـا ولـك إخـالص    

قيل وقول وبيع وبوع واختري واختور وانقـاد وانقـود قـال    : الضم فتقلب واوا فتقول
  :الشاعر
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  )1(ليـــت شـــبابا بـــوع فاشـــتريت    ليـــت وهـــل ينفـــع شـــيئا ليـــت
أوجب اجلمهور ضم فـاء الثالثـي املضـعف حنـو شـد ومـد ورد وعـد وجـوز         و

الكوفيون الكسر وهي لغة ضبة وبعض متيم ورجحه ابن هشام وقرأ احلسن وعلقمة 
بكسـر الـراء، وجـوز ابـن مالـك اإلمشـام       ] 65يوسف [ رِدت إلَينا﴾﴿: واألعمش

  .)2(أيضا

 

 األول : مها أي نائب الفاعل  : مث بني أنواعه بقوله
  .والثاين 

  األول وهو    وهو ما يدل على معناه بدون حاجـة إىل قرينـة
    يف املاضـي الثالثـي    ويف املضـارع الثالثـي  ويف

  .ثالثي ويف املضارع غري ال املاضي غري الثالثي 
  القسم الثاين  وهو ما ال يدل على املراد به إال بقرينة تكلم أو

: نوعا كما تقدم يف الفاعل هي خطاب أو غيبة، وهو 
  :يف

  :اثنني للمتكلم* 
  حنو : املفرد املتكلم -1
2-  حنو  مجع املتكلم أو املفرد املفخم لنفسه.  
  :مخسة للمخاطب* 
3-   املفرد املخاطب حنو  
4-   املخاطبة حنو  
5-   املثىن املخاطب حنو  

                                      
 .460-1/454وابن عقيل  69-67/ 2وشرح التسهيل  2/134أوضح املسالك ) 1(
وتفسـري القـرطيب    69-2/67وشـرح التسـهيل    106-2/98والنحو الـوايف  2/136أوضح املسالك ) 2(

9/147. 
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6-   مجع املخاطبني مثل  
7-   مجع املخاطبات حنو  
  :مخسة للغائب* 
8-  املفرد الغائب مثل  
9-  ئبة مثلالغا :  

10-  املثىن الغائب حنو :  
11-  مجع الغائبني حنو  
12-  مجع الغائبات حنو:  

  :ومثله الضمري املنفصل
  .حنو ما ضرب إال أنا -1
  .ما ضرب إال حنن -2
  .ما ضرب إال أنت -3
  .ما ضرب إال أنت -4
  .ما ضرب إال أنتما -5
  . أنتمما ضرب إال -6
  .ما ضرب إال أننت -7
  .ما ضرب إال هو -8
  .ما ضرب إال هي -9

  .ما ضرب إال مها -10
  .ما ضرب إال هم -11
  .ما ضرب إال هن -12

1  
، وال ينوب غـريه  ]44هود [﴾  الْأَمر وقُضي الْماُء وغيض املفعول به حنو ﴿ -1

  .ني واألخفشمع وجوده خالفا للكوفي
                                      

 .1/460وابن عقيل  1/247وشرح السنهوري  119- 2/111والنحو الوايف  127- 2/120أوضح املسالك ) 1(
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، خالفـا البـن   ]149األعـراف  [﴾  أَيـديهِم  في سقطَ ولَما ﴿: ارور حنو -2
  .النائب ضمري املصدر ال ارور: دستويه والسهيلي حيث قاال

  .صيم رمضان وجلس أمام األمري: الظرف املتصرف حنو -3
  ].13احلاقة [﴾  واحدةٌ نفْخةٌ الصورِ في نفخ فَإِذَا ﴿: املصدر املختص حنو -4

وإن تعدى الفعل ألكثر من مفعول فنيابـة األول جـائزة اتفاقـا ونيابـة الثالـث      
  .ممتنعة عند اجلمهور حىت عده ابن الناظم واخلضراوي حمل اتفاق

أعطيـت زيـدا   : فمنعه قوم مطلقا وأجازه آخـرون إن مل يلـبس حنـو   : وأما الثاين
  .)1(يدا عمرأعطيت ز: درهم، ومنع إن ألبس حنو

 
  .هو االسم املرفوع الذي مل يذكر معه فاعله: نائب الفاعل -1
  .املفعول وارور والظرف واملصدر: ينوب عن الفاعل أربعة -2
  .يكون نائب الفاعل امسا ظاهرا أو ضمريا -3
يبىن املاضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، واملضارع بضم أولـه   -4

  .آخره وفتح ما قبل
العلم واجلهـل واإلجيـاز   :  وإمنا حذف الفاعل وناب عنه املفعول ألمور هي -5

  .والتعظيم والتحقري وألجل السجع واحملافظة على الوزن

 
  .إيت بثالث مجل حتتوي كل منها على نائب فاعل؟ -1
  ما هو نائب الفاعل؟ وكيف يبىن الفعل للمجهول؟ -2
  عن الفاعل؟ ما هي األشياء اليت تنوب -3
  ملاذا حذف الفاعل وناب عنه املفعول؟ -4

                                      
 .466-1/464وابن عقيل  129-128: وتوجيه اللمع ص 132-2/130أوضح املسالك ) 1(
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       ومها الثالث والرابـع مـن املرفوعـات، ومجعهمـا يف بـاب

  .)1(واحد لتالزمهما غالبا، ومسامها سيبويه املبتدأ واملبين عليه

 

أي الصـريح حنـو    يف اصطالح النحاة  ف املبتدأ بقوله وعر 
 تصـوموا  وأَنْ ﴿: يف قولـه تعـاىل  " أن تصـوموا "زيد يف قولك زيد قائم أواملؤول حنو 

ريخ وتسمع باملعيدي خري من أن تراه، فخرج باالسم الفعل ]184البقرة [﴾  لَكُم ،
  .اعتبار معنامهاواحلرف فكالمها ال يقع مبتدأ ب

                                      
 .1/23كتاب سيبويه ) 1(
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  رور واملنصوب وتعقب املصنف بأن هذا حكم والتعريف الفخرج ا
أي اـرد   يذكر فيه احلكم، وإمنا ذكره املصنف ألنه خياطب املبتـدئني  

        األصلية فخرج بـذلك الفاعـل واسـم كـان وخـرب إن ودخلـت
  .ء واخللو من اجلازم أو الناصب واألول هو املقصود هناالعوامل املعنوية وهي االبتدا
هو ما عدم حقيقة أو حكما عامال لفظيـا مـن خمـرب    : "و عرفه ابن مالك بقوله 

  "  )1(عنه، أو وصف سابق رافع ما انفصل وأغىن
فهذا الذي عرفه املصنف هو القسم األول من املبتدأ وبقي عليـه النـوع الثـاين    

  :أقائم الزيدان وأمضروب ارمان وحنو: مثل" ملكتفى بهالوصف الرافع : "وهو
ــاطع     خليلــي مــا واف بعهــدي أنتمــا    ــى مــن أق ــوا يل عل   إذا مل تكون

ويشترط يف هذا الوصـف أن يتقدمـه نفـي أو اسـتفهام عنـد اجلمهـور خالفـا        
  :للكوفيني واألخفش وابن مالك يف مثل فائز أولو الرشد وقول الشاعر

ــ   ــال ت ــو هلــب ف ــاخــبري بن ــرت       ك ملغي ــري مـ ــيب إذا الطـ ــة هلـ   مقالـ
  .)2(خرب مقدم" خبري"وعند اجلمهور أن 

 

فخرج  الذي هو رابع املرفوعات  مث عرف اخلرب بقوله 
أي إىل املبتـدأ   فخرج ارور واملنصوب  الفعل واحلرف 

اخلرب هو االسم املرفوع الذي حصلت به الفائدة  لتتم بذلك الفائدة، واملعىن أن
مع املبتدأ غري الوصف املذكور فخرج فاعل الفعل فإنه ليس مع املبتدأ وفاعل 
الوصف املتقدم فإنه وإن حصلت به فائدة مع املبتدأ فال يسمى خـربا بـل هـو    

  .فاعل سد مسد اخلرب
بـن جـين وابـن    واعلم أن مذهب سيبويه ومجهور البصريني ورجحه أبو علي وا

مالك أن املبتدأ مرفوع باالبتداء واخلرب مرفوع باملبتدأ، وقيل العامل فيهمـا االبتـداء،   
                                      

 2/287شرح التسهيل  )1(
 .1/188وأوضح املسالك  187-1/178وابن عقيل  1/302حاشية الصبان ) 2(
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  .وهو قول ابن السراج وأبو البقاء
االبتداء رافع املبتدأ ومها رافعان للخـرب ومـذهب الكـوفيني أمـا     : وقال املربد

  .)1(ترافعا
هتمام باالسم وجعله مقدما ليسند اال: "االفتتاح، واصطالحا: واالبتداء يف اللغة

  .)2(فهو عامل معنوي" تعريته من العوامل اللفظية: "، وقيل"إليه
يف املفـرد  :يف املبتدأ الظـاهر  : مث ذكر أمثلة املبتدأ واخلرب فقال

   والفىت قادم وهو مرفوع بالضمة ألنه مفرد، ويف املـثىن   وهـو
وهو مرفوع بالواو ألنه مجـع   لف ألنه مثىن، ويف اجلمع مرفوع باأل
  .مذكر سامل

 

وهو ما دل لفظه علـى   مها  : مث بني أنواع املبتدأ بقوله
وهو ما ال يدل على معناه إال بقرينـة تكلـم أو    الثاين  مسماه بال قرينة 

  .بةخطاب أو غي
  وهو النوع األول من األمثلة السابقة.  
  أما الثاين فهو  وهو  قسما وهي ضمائر الرفع املنفصلة

:  
1-  أنا قائم، وأنا قائمة: للمفرد املتكلم حنو.  
2-  حنن قائمون، وحنن قائمات: للجماعة املتكلمة حنو.  
3-  أنت قائم: للمفرد املذكر املخاطب حنو.  
4-  أنت قائمة: للمؤنثة املخاطبة حنو.  
-  حنو أنتما قائمان وأنتما قائمتان: للمثىن املخاطب.  

                                      
وحاشـية الصـبان    159-1/158وشـرح التصـريح     289/ 2يل وشرح التسـه  1/163شرح املفصل  )1(

 .106: وتوجيه اللمع ص 1/188وابن عقيل  1/193وأوضح املسالك   1/307-310
 .1/188وابن عقيل  1/308حاشية الصبان ) 2(
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6-  حنو أنتم قائمون: للمخاطبني الذكور.  
7-  حنو أننت قائمات: للمخاطبات.  
8-  حنو هو قائم: املذكر للمفرد الغائب.  
9-  حنو هي قائمة: للغائبة.  

10-  مها قائمان ومها قائمتان: للمثىن الغائب حنو.  
11-  حنو هم قائمون: للغائبني.  
12-  حنو هن قائمات: للغائبات.  

  يف التمثيل للمفرد  وللجمع  إىل غري ذلك
  .: مثلة السابقة لذلك قالمن األ

 

  :وملا انتهى من أنواع املبتدأ شرع يف أنواع اخلرب فقال
 األول : أي نوعان  والثاين  مث فصلهما على

  :سبيل اللف والنشر املرتب فقال
  اخلرب  وهو ضربانوهو ما ليس مجلة وال شبه مجلة:  
  .هذا زيد خالفا للكوفيني: جامد فال حيتاج إىل ضمري رابط حنو -أ

زيـد  : مشتق فال بد له من الضمري حنو زيد قائم إال إذا رفع الظـاهر حنـو   -ب
  .قائم أبواه

  .والزيدان قائمان والزيدون قائمون أي مثل  : مث مثل له فقال
  النوع الثاين وهو  ينقسم إىل هي:  

  ].2الفاحتة [﴾  للَّه الْحمد ﴿: مثل : األول -
-  الثاين : ﴿ حنو كْبالرفَلَ وأَس كُمنويشترط ]42األنفال [﴾  م ،

يف هذين النوعني أن يكونا تامني ومها اللذان يفهم معنامها من غـري توقـف علـى    
  .حمذوفمقدر 

والصحيح أن اخلرب احلقيقي يف هذين النوعني متعلقهما احملذوف تقـديره كـائن   
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  .)1(أو مستقر وقيل كان أو استقر 
  الثالث ى﴾  : حنوـنساُهللا الْح دعكُلٌّ و10احلديـد  [﴿و[ ،

  .على قراءة ابن عامر من السبعة
  الرابع جاح أساسه العمل، وال بد هلذا النوع من الن: حنو

األعـراف  [﴾  خيـر  ذَلك التقْوى ولباس ﴿: رابط وهو إما ضمري أو اسم إشارة حنو
مث مثـل  . ، وإن كان اخلرب نفس املبتدأ مل حيتج إىل الرابط حنو نطقـي اهللا حسـيب  ]26

وإذا كان  فيما إذا كان اخلرب جارا وجمرورا  : لذلك فقال
اجلملة االمسيـة حنـو    إذا كانت اجلملة الفعلية  ظرفا 

 جاريته ذاهبة"فاخلرب هو مجلة."  

 
املبتدأ هو االسم املرفوع العاري من العوامل اللفظيـة األصـلية أو الصـفة     -1

  .االستفهام رافعة ملكتفى به وهو نوعان ظاهر ومضمر الواقعة بعد حرف النفي أو
اخلرب االسم املرفوع املسند إليه املتم للفائدة مع املبتـدأ وهـو نوعـان مفـرد      -2
  .ومجلة
  .واجلملة إما امسية أو فعلية أو شبه مجلة وهو الظرف واجلار وارور -3

 
  عرف املبتدأ مبينا أنواعه؟ ومثل لذلك؟ -1
  .اخلرب وما هي أقسامه؟ مثل لكل منها؟ ما هو -2
  إيت بعشر مجل امسية يكون اخلرب يف مخسة منها مجلة ويف البقية مفردا؟ -3

                                      
 .1/199وأوضح املسالك  175- 169/ 1شرح املفصل )1(
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سبق وأن عرفنا أن املبتدأ واخلرب مرفوعان ولكن قد تدخل عليهما أحد العوامل 

  :اللفظية فتغري إعراما وهي ثالثة أقسام
حنـو كـان   : مسا له وينصب اخلرب خربا له وهي كان وأخوااما يرفع املبتدأ ا -1

  .مسلمون قادة و أصبح العمل مرحيا
ما ينصب املبتدأ امسا له ويرفع اخلرب خـربا لـه وهـي إن وأخواـا حنـو إن       -2

  .الصدق مكرمة وليت اإلسالم يعود لقيادة العامل
ظننـت  : مثـل ما ينصبهما معا على أما مفعوالن له وهي ظن وأخواـا،   -3

  .الرجل شجاعا وخلت األمري عادال
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 أي هذا الباب موضوع لـ  كل من 

فتنسخ حكمها لذلك تسمى النواسخ مأخوذ من نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيـه  
زالته ألا تنقل حكم املبتدأ واخلرب إىل شيء آخر أو من نسخت الشمس الظل إذا أ

  .)1(ألا تزيل حكم املبتدأ واخلرب وتثبت هلما حكما آخر
  أي هذه العوامل  أي أنواع:  

 

  .وهي ترفع املبتدأ وتنصب اخلرب : أوهلا -
-  ثانيها : وهي تنصب املبتدأ وترفع اخلرب.  
-  هاثالث : وهي تنصب كال من املبتدأ واخلرب.  

واملقصـود بـه كـل     حرف تفصيل  : مث بدأ بالقسم األول فقال
  .األفعال اليت تعمل عملها فيدخل فيه كان وأخواا، وتلحق به احلروف املشبهة بليس

اسـم هلـا تشـبيها    الذي كان مبتـدأ علـى أنـه     وأما عملها 
  .بالفاعل وعند الكوفيني أنه باق على رفعه

  ،أي خرب املبتدأ تنصبه على أنه خرب هلا تشبيها باملفعول  
ومل يسم املرفوع فاعال وال املنصوب مفعوال هلا ألن هذه العوامل حـال نقصـاا   

الفـا البـن   جتردت عن احلدث الذي من شأنه أن يصدر من الفاعل على املفعول خ
وتسمى نواقص لعدم اكتفائها مبرفوع ال ألـا تـدل علـى زمـن دون     : "مالك فقال 

  ". )2(حدث فاألصح داللتها عليهما إال ليس
فمنها ما يعمل بدون : وقد ذكر املصنف منها ثالثة عشر فعال وهي ثالثة أقسام 

و أربعة، وأما شرط وهي مثانية، ومنها ما يشترط يف عمله أن يتقدمه نفي أو شبهه وه
  .)3(القسم الثالث فال يعمل حىت تتقدمه ما املصدرية الظرفية

                                      
 .357: واملصباح املنري ص 238: القاموس ص) 1(
 .2/195واألشباه والنظائر يف النحو  2/354تسهيل شرح ال )2(
 2/349شرح التسهيل  )3(
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كـان  : وهو الذي يعمل بدون شـرط وهـو مثانيـة أفعـال هـي     : القسم األول -
  .وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس

  :أي أخوات كان اليت تعمل بال شرط قوله 
1-  ملاضي إما مع الـدوام مثـل  وتدل على اتصاف امسها خبربها يف ا:﴿ 
  .كان الشيخ شابا: ، وإما مع االنقطاع حنو]96النساء [﴾  رحيما غَفُورا اللَّه وكَانَ

2 -  :أمسى اجلو صحوا: وتدل على اتصاف امسها خبربها يف املساء، حنو.  
3 -  وتدل على اتصاف امسها خبربها يف الصباح مثل أصبح الربد شديدا.  
4-        وهي التصاف امسها خبربهـا يف وقـت الضـحى مثـل أضـحت

  .الشمس حارة
5-  ظل زيد صائما: وتفيد اتصاف امسها خبربها يف النهار مثل.  
6-  بات خالد مصليا: وتفيد اتصاف امسها خبربها ليال حنو.  
7-  صار السعر رخيصا: وتدل على التحول واالنتقال مثل.  
8-  ليس علي قائما: وتفيد نفي خربها يف احلال، حنو.  

مـا  : وأما القسم الثاين الذي ال يعمل إال إذا تقدمه نفي أو شبهه فهو أربعة أفعال هي
  :زال وما أنفك وما فتئ وما برح، وتدل على اتصاف امسها خبربها عى حسب احلال 

9-   هي  عاملا، اليت مضارعها يزال، مثل ما زال زيد  
  ].118هود [﴾  مختلفني يزالُونَ ولَا ﴿: كقوله تعاىل

وأما اليت مضارعها يزيل فهي فعل تام متعد مبعىن صار واليت مضارعها يـزول   
  . )1(فعل مضارع تام الزم مبعىن انتقل

10-   هي حنو ما انفك عمر حمسنا.  
11-   هي عامثل ما فتئ سعيد شجا.  
12-   هي ﴿حنو ما برح خالد كرميا، و لَن  حـربن  ـهلَيع  نيفـاكع ﴾

﴾  يوسـف  تـذْكُر  تفْتـأُ  تاللَّـه  ﴿: وقد يكون النفي أو شبهه مقدرا حنو. )2(]91طه [
                                      

 .1/185وشرح التصريح  1/359حاشية الصبان ) 1(
 .1/356والصبان على األمشوين  1/249ابن عقيل ) 2(
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  .، أي ال تفتأ تذكره]85يوسف [
صدرية الظرفية امل" ما"وأما القسم الثالث واألخري هو الذي يعمل بشرط تقدم 

  .وهو فعل واحد
13-   هي    وتفيد مالزمة اخلرب لالسم أيضا وال بد أن تتقـدمها مـا

املصدرية الظرفية، ومسيت مصدرية لنيابة املصدر عنها ومسيت ظرفيـة لنيابتـها عـن    
  ]. 31مرمي [﴾  حيا دمت ما والزكَاة بِالصلَاة وأَوصانِي ﴿: الظرف احملذوف، مثل
  :وأما قول الشاعر

  على العدا يف سـبيل اـد والكـرم       دمــت احلميــد فمــا تنفــك منتصــرا
أل، على أا زائدة ال أـا  : فهل حيمل على متام دام ويكون احلميد حاال، وتؤول

  .ورد بأا مقدرة واهللا أعلم" ما"معرفة، أو أن دام ناقصة ويشكل عليه أا مل تسبق بـ
يعين أن ما تصرف من هذه األفعال الناقصة وهي كان  : قوله

أي  وأخواا عمل عمل ماضيها فترفع املبتدأ امسا هلا وتنصب اخلرب خربا هلـا  
يف األمر فعملها  مثل  يف املضارع  مثل  يف املاضي  مثل 

  .كلها سواء
  أيضا حنو  يف املاضي  مثل  يف املضارع  مثل 

  .يف األمر
فزيـد   يف التمثيل لعمل هذه األفعال الناسـخة   قوله 

اسم مرفوع بالضمة وهو اسم كـان وقائمـا اسـم منصـوب بالفتحـة وهـو خربهـا        
  أيضا  فعمرو امسها مرفوع بالضمة وشاخصا خربها

  .ألن هذا جمرد متثيل الفتحة منصوب ب
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  :)1(واعلم أن هذه األفعال الناسخة تنقسم باعتبار تصرفها إىل ثالثة أقسام هي

وهو ليس باتفاق ودام عند الفراء وابـن مالـك وابـن    : ما ال يتصرف حبال -1
ظرفية وكل عقيل واألمشوين وابن اخلبار ورجحه أبو حيان األندلسي بأا صلة ملا ال

فعل وقع صلة ملا التزم مضيه، وأما املضارع فهو للتامة، وأثبت مجهور األقـدمون هلـا   
أحبـك  : مضارعا ورجحه الصبان بل رجح أن هلا مصدرا هو الدوام ومثل له بقولـه 

  .التامة" دام"مدة دوامك صاحلا وقيل بأن ذلك مصدر 
لـها مضـارع وال   وهو زال وانفك وبرح وفتـئ ف : ما يتصرف تصرفا ناقصا -2

يستعمل منها األمر ألن من شرط عملها النفي وهـو ال يـدخل األمـر، وال املصـدر     
  .لعدم داللتها على احلدث عند البصريني

  :ما يتصرف تصرفا تاما وهو الباقي -3
  ، ]20مرمي [﴾  بغيا أَك ولَم ﴿: ـ فاملضارع حنو قوله تعاىل 

، واملصدر حنو قول ]50اإلسراء [﴾  حديدا أَو رةًحجا كُونوا قُلْ ﴿: ـ واألمرحنو 
  :الشاعر 

ــىت    وكونـــك إيـــاه عليـــك يســــري       ببــذل وحلــم ســاد يف قومــه الف
  .وكونك مصدر مصاف إىل امسه وهو الكاف 

  :حنو: ـ واسم الفاعل
  أخـــاك إذا مل تلفـــه لـــك منجـــدا    وما كل مـن يبـدي البشاشـة كائنـا    
﴾ عسـرة  ذُو كَـانَ  وإِنْ ﴿: حنو )2(ستغنية مبرفوعهاوتستعمل كان وأخواا تامة م

 وحـني  تمسونَ حني اللَّه فَسبحانَ ﴿: ، أي وإن حصل ذو عسرة، وحنو]280البقرة [
 خالـدين ﴿: ، أي حني تدخلون يف املساء أو الصباح، وحنـو ]17الروم [﴾  تصبِحونَ

                                      
وشرح  1/364وحاشية الصبان  1/250وابن عقيل  135: وتوجيه اللمع ص 1/233أوضح املسالك ) 1(

 .1/186التصريح 
 .1/372واألمشوين  1/259وابن عقيل  1/247أوضح املسالك ) 2(
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  .أي ما بقيت] 107هود [﴾  رضوالْأَ السموات دامت ما فيها
  :)1(وقد تأيت كان دون أخواا زائدة يف املاضي غالبا حنو قول الشاعر -3

ــراة بـــين أيب بكـــر تســـامى    ــراب     سـ ــومة العـ ــان املسـ ــى كـ   علـ
  :ويف املضارع نادرا حنو

ــل   ــد نبيــ ــون ماجــ ــت تكــ ــل     أنــ ــأل بليــــ ــب مشــــ   إذا ــــ
بشـرط   )2(بة والرجاء والشروعأفعال املقار: ومما يعمل عمل كان وأخواا -4

كون خربها مجلة فعلية وأن ال يتقدم خربها على امسها، فأفعال املقاربة هي اليت تدل 
كاد وأوشك وكرب، مثل كاد التلميذ أن يكتب الدرس، : على قرب اخلرب وهي ثالثة

  ].71البقرة [﴾  يفْعلُونَ كَادوا وما فَذَبحوها و﴿
عسـى  : تدل على رجاء اخلـرب وهـي ثالثـة أيضـا هـي      وأفعال الرجاء هي اليت

﴾  يـرحمكُم  أَنْ ربكُـم  عسـى  واخلولق وحرى مثل عسـى العاصـي أن يتـوب، ﴿   
  ، ]8اإلسراء [

أنشـأ  : وأفعال الشروع هي اليت تدل على الشروع يف خربها وهي كثرية أمههـا 
  .شرع زيد يؤذن: وطفق وجعل وعلق وأخذ، مثل

وهي مـا وال   )3(ن وأخواا يف العمل احلروف املشبهة بليسومما يلحق بكا -5
 ﴿: والت وإن فتعمل عمل ليس عند أهل احلجاز بشروط وال تعمل عند متيم مثـل 

 ولَـات ﴿: ، ومثـل ]2اادلة [﴾  أُمهاتهِم هن ما ، و﴿]31يوسف [﴾  بشرا هذَا ما
نياصٍ حن3ص [﴾  م.[  

                                      
 .1/191وشرح التصريح  1/378واألمشوين  1/267وابن عقيل  1/248أوضح املسالك ) 1(
 1/614والنحـو الـوايف    316-1/297وابن عقيل 1/291وشرح السنهوري  409/ 2شرح التسهيل  )2(

 .1/404واألمشوين  1/203وشرح التصريح 
 .1/388واألمشوين  1/593والنحو الوايف  296-1/278ح ابن عقيل شر) 3(
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  :احلروف العاملة أربعة أقسام

  .كحروف اجلر العشرين املتقدمة: جار -1
  .كحروف جزم املضارع املتقدمة: جازم -2
  .كأدوات نصب املضارع املتقدمة: ناصب -3
  .إن وأخواا: ناصب مث رافع وهي -4
  .)1(رافع مث ناصب وهي احلروف املشبهة بليس -5

وهـي أم   من العوامل الداخلة على املبتـدأ واخلـرب فهـي    النوع الثاين  قوله 
واملقصود به كل ما شاها يف عملها من احلروف وهي مثانيـة، وبالنسـبة    الباب 

الذي كـان   الذي كان مبتدأ على أنه اسم هلا،  لعملها 
وفيني فريون أنه باق على رفعه إىل دخوهلـا، وإمنـا   خربا للمبتدأ على أنه خرب هلا، خالفا للك

  :عملت هذه احلروف ملشاتها للفعل، من أربعة أوجه
  .أا خمتصة باألمساء -أ

  .أا تدخل على املبتدأ واخلرب مثل كان -ب
  .بناؤها على الفتح كالفعل املاضي -ج
  .)2(قبوهلا لنون الوقاية -د
  :ا وخربها، حنو قول ابن أيب ربيعةوحكى ابن سيده إنه يف لغة نصب امسه 

ــا إن حراســنا أســدا     إذا اسود جنح الليل فلتأت ولـتكن    خطــاك خفاف
بتسـويته بـني أن    )3(وذكر املصنف من هذه احلروف ستة، ـ وعدها سيبويه مخسة 

  :) )4: املفتوحة واملكسورة ـ  فقال املصنف
                                      

 .147: توجيه اللمع ص) 1(
 .1/317وابن عقيل  147: و توجيه اللمع ص 1/198شرح املفصل  )2(
 .2/132كتاب سيبويه  )3(
 1/198وشرح املفصل  1/422شرح التسهيل  )4(
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1-   توكيد نسبة اخلرب للمبتدأ مثل املكسورة اهلمزة املشددة النون، ومعناها
  .إن سعيدا صادق

2-   الثاين       اعلـم أن  : املفتوحـة املشـددة ومعناهـا التوكيـد أيضـا حنـو
  .اإلسالم منتصر

3-   الثالث الشمس مشرقة : بتشديد النون ومعناها االستدراك مثل
  .ك مل تدرسلو درست لنجحت ولكن: ولكن اجلو بارد، وقد تدل على التوكيد مثل

4-   الرابع    ا مركبـة مـنبتشديد النون ومعناها التشبيه املؤكد، أل
  .كأن الذئب كلب: الكاف وأن مثل

5-   اخلامس     ومعناها التمين، وهو طلب ما ال مطمع فيـه أو مـا فيـه
﴾  خليلًـا  لَانـا فُ أَتخـذْ  لَـم  لَيتنِـي  ويلَتا يا ﴿: ليت الشباب عائد، ومثل: عسر مثل

  ].28الفرقان [
6-   السادس وهي تدل على التوقع، ويشمل:  
  .لعل احلق عائد إىل صاحبه: الترجي وهو طلب حصول أمر حمبوب مرغوب فيه، حنو - أ

: لعل احلـرب مـدمرة البلـد، وحنـو    : ويكون يف األمر املكروه حنو: اإلشفاق -ب
﴿لَّكلَع عاخب كفْس3شعراء ال[﴾  ن.[  

  .وقد اقتصر املصنف على هذه األحرف الناسخة الستة
وزاد بعضهم عسى يف لغة وهي مبعىن لعل، وشرط امسها أن يكـون ضـمريا    -7

  :مثل قول الشاعر
ــت عســاها نــار كــأس وعلــها  ــا      فقل ــا فأعودهـ ــآيت حنوهـ ــكى فـ   تشـ

فيـه  ويشترط فيها أن تكون نافية وأن يكون املنفي اجلـنس وأن يكـون ن  : ال -8
نصا وأن ال يدخل عليها جار وأن يكون امسها نكرة متصال ا وخربها نكرة كذلك 

  .)1(مثل ال غالم سفر حاضر
 أي يف التمثيـل هلـذه احلـروف الناسـخة      : مث مثل لذلك فقال

                                      
وابـن   157: وتوجيه اللمع ص 2/3لك وأوضح املسا 475/ 1وشرح التسهيل  1/205شرح املفصل  )1(

 .1/360عقيل 
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  .فزيدا اسم منصوب بالفتحة وهو اسم إن، وقائم اسم مرفوع بالضمة وهو خربها
 ثلأيضا م :  فعمرا اسم ليت منصوب بالفتحة الظاهرة

  .وشاخص اسم مرفوع بالضمة وهو خربها
 أي من األمثلة.  

والتحقيق أي توكيد نسبة اخلرب  : مث بني معانيها بقوله
بق وتـأيت  غالبا وهو رفع ما يتـوهم مـن الكـالم السـا     للمبتدأ 

  .للتوكيد حنو لو جئتين أكرمتك لكنك مل تأت
 ا مكونة من كاف التشبيه وأن املؤكدةاملؤكد أل.  
   ليـت يل مـاال   : وهو طلب ما ال مطمع فيه أو ما فيه عسـر حنـو

  .فأحج به
  ،وهو طلب أمر حمبوب حنو لعل زيدا ناجح ىن تفيد أيضا مع

 لعل زيدا هالك: وهو اإلشفاق يف املكروه حنو.  
 

إذا اتصلت ما الزائدة ذه احلروف أبطلت عملها على األفصح، وعليه سيبويه  
 إِلَه إِلَهكُم أَنما إِلَي يوحى إِنما ﴿: واجلمهور، فيصح دخوهلا على اجلملة الفعلية حنو

داحإال ليت فيجوز إعماهلا حنو]108األنبياء [﴾  و ، :  
ــا  ــت أال ليتمــا هــذا احلمــامُ لن ــفه فقــــد    قال ــا أو نصــ   )1(إىل محامتنــ

 

  :مث شرع يف النوع الثالث من العوامل الداخلة على املبتدأ واخلرب فقال
  النوع الثالث فهو  كذلك  وإن أي نظائرها يف العمل

  .اختلفن يف املعىن
اعتبـار   بعـد رفعهـا لفاعلـها    وأما عملها 

                                      
 1/342وابـن عقيـل    147: وتوجيـه اللمـع ص   1/310وشـرح السـنهوري    2/456شرح التسـهيل  )1(

 .1/443واألمشوين 
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 حبيث يصبح املبتدأ سابقا مفعول أول واخلرب مفعول ثان.  
  :مث ذكر عشرة منها فقط وميكن تقسيمها إىل أربعة أقسام

  .هي أفعال ظنأربعة تفيد ترجيح وقوع املفعول الثاين ف -
  .وثالثة تفيد حتقيق وقوعه فهي أفعال يقني -
  .واثنان يفيدان التصيري واالنتقال من حالة إىل أخرى فهي أفعال تصيري -
  .وواحد يدل على النسبة يف السمع -

  :فبني النوع األول الذي يفيد الظن بقوله 
  .مثل ظننت الطالب أستاذا أوهلا  -1
2-   ثانيها مثل حسبت العمل مرحيا.  
3-   ثالثها مثل خلت الشمس مشرقة.  
4-   رابعها حنو زعمت اإلصالح اإلداري حلما.  

  .)1(وبقي عليه من هذا النوع عد وحجا وجعل وهب فهي مثانية
  :هي مث بني النوع الثاين الذي هو أفعال اليقني 

  .عدوا مثل رأيت الكسل أوهلا  -5
6-   ثانيها مثل علمت العلم مفيدا.  
7-   ثالثها مثل وجدت الصدق طمأنينة.  

  .)2(وبقي عليه من هذا النوع تعلم وألفى ودرى وجعل فهي سبعة
  :مث بني النوع الثالث وهي أفعال التصيري بقوله

8-   أوهلا  حنو اختذت الكتاب رفيقا وقوله تعـاىل:﴿ ـذَ وخات  اللَّـه 
يماهريلًا إِبل125النساء [﴾ خ.[  

9-   ثانيها مثل جعلت البيت نظيفا.  
  .)3(صري وترك ورد ووهب فمجموعها ستة: وبقي عليه من أفعال التصيري

                                      
 .8-2/7والنحو الوايف  27-7/ 2شرح التسهيل  )1(
 .1/246وشرح التصريح  1/380وابن عقيل  6-2/5النحو الوايف ) 2(
 .1/390وابن عقيل  46-2/45وأوضح املسالك  9-8يف النحو الوا) 3(
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  :مث بني النوع الرابع واألخري والذي يفيد النسبة يف السمع بقوله
10-   هي ذ يقرأ، علـى رأي بعـض املتـأخرين،    مثل مسعت التلمي

وعند اجلمهور وهو املعتمد أا ال تتعدى إال إىل واحد واجلملة الفعلية مجلة حاليـة،  
  .)1(وقال الفارسي ال تتعدى الثنني إال إذا دخلت على ما ال يسمع وهو ضعيف

 يف التمثيـل   : مث ضرب أمثلة هلـذا النـوع فقـال   
هو تاء الضمري وزيدا مفعول به أول وهو يف األصل مبتدأ، ومنطلقا مفعول فالفاعل 

  .ثان وهو يف األصل خرب
 املثال الثاين :  ،فعمرا مفعول أول وشاخصا مفعول ثان

 من األمثلة.  

 
  :تداءالعوامل الداخلة على املبتدأ واخلرب ثالثة أشياء وهي نواسخ االب

وهي أصبح وأمسى وظل وبات وصار : كان وأخواا وهي ثالثة عشر فعال -1
وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما بـرح ويشـترط يف هـذه األربعـة األخـرية أن      

  .تسبق بنفي أو شبهه، وما دام يشترط أن تسبقها ما املصدرية الظرفية
وعملها هو رفع االسم وتلحق ا احلروف املشبهة بليس وهي ما وإن وال والت 

ونصب اخلرب مثل كان زيد قائما ويعمل عملها كل ما تصرف منها وهـي يف ذلـك   
  :ثالثة أقسام

  .ما ال يتصرف حبال وهو ليس باتفاق ودام على الصحيح -أ
  .ما يتصرف تصرفا ناقصا فيصاغ منه املضارع فقط وهي فتئ وانفك وبرح وزال - ب
  .يةما يتصرف تصرفا كامال وهو البق -ج
  .إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل: إن وأخواا، وهي ستة -2

إن زيدا قائم وتلحـق ـا يف العمـل    : وعملها هو نصب االسم ورفع اخلرب حنو
  .النافية للجنس" ال"

                                      
 .118: شرح الكفراوي ص) 1(
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هي تنصب املبتدأ واخلرب على أما مفعوالن هلا وذكـر منـها   : ظن وأخواا -3
  :املصنف عشرة هي

أيت وعلمـت ووجـدت واختـذت وجعلـت     ظننت وحسبت وخلت وزعمت ور
  .ظننت الطالب أستاذا: ومسعت، مثل

فالثالثة األوىل أفعال ظن، والثالثة اليت بعدها أفعال يقني واالثنان بعـدها مـن   
أفعال التصيري، واألخري يفيد النسـبة يف السـمع والصـواب أن هـذا الفعـل لـيس       

  .بناسخ بل يعدى لواحد

 
  خ؟ما هي أنواع النواس -1
  بني عمل كان وأخواا ومثل لذلك؟ -2
  ما هي أخوات كان؟ -3
  .ما هو عدد أخوات إن ومثِّل لثالث منها؟ -4
  ما هي أخوات ظن؟ -5
  ما هي أنواع أخوات ظن؟ مثِّل لكل نوع منها؟ -6
اذكر ثالث مجل تشمل كل منها على مبتـدأ وخـرب، مث أدخـل عليهـا أحـد       -7

  .أفعال التصيري
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 هو الوصف )1(لغة.  
هو التابع املشتق الذي يكمل متبوعه ـ بتوضيحه إن كان معرفة  : ")2(واصطالحا

  ".صيصه إن كان نكرة ـ لداللته على معىن فيه أو فيما يتعلق بهوخت
  ، "هو التابع املكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته" وقيل 

  ")3(هو التابع املقصود باإلشتقاق وضعا أو تأويال:"وقال ابن مالك 
النعت هو تابع مشتق أو مؤول به يفيد ختصـيص متبوعـه، أو   : "وقال ابن هشام

  .)4("ه أو ذمه أو تأكيده أو الترحم عليهتوضيحه أو مدح

 

  :)5(وللنعت أغراض كثرية أمهها
                                      

 .149: والقاموس ص 1/256الصحاح ) 1(
 .3/270وأوضح املسالك  3/437والنحو الوايف  2/178ابن عقيل ) 2(
 3/192شرح التسهيل البن مالك  )3(
 .559: شرح شذور الذهب ص) 4(
 1/601وشرح املفصـل   3/192وشرح التسهيل  421/.1سيبويه  وكتاب 440-3/437النحو الوايف ) 5(

 .560: وشرح شذور الذهب ص 2/198والنحو املستطاب  2/178وابن عقيل 
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  .اإليضاح إن كان املتبوع معرفة حنو زرت زيدا العامل -1
  التخصيص إن كان املتبوع نكرة حنو مررت برجل خياط، -2

  ].92النساء [﴾  مؤمنة رقَبة فَتحرِير ﴿: ومثل
﴾  الْعـالَمني  رب للَّـه  الْحمد ﴿: وحنو: و مررت بزيد الكرميجمرد املدح حن -3

  ].2الفاحتة [
  .مررت بزيد الفاسق، وأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: جمرد الذم مثل -4
  .مررت بزيد املسكني، واللهم أنا عبدك الضعيف: الترحم حنو  -5
، ]13احلاقـة  [﴾  احـدةٌ و نفْخـةٌ  أمـس الـدابر ال يعـود، و﴿   : التوكيد حنـو  -6

  ].196البقرة [﴾  كَاملَةٌ عشرةٌو﴿

 

لفظ متأخر دائما يتقيد يف نوع إعرابـه   )1(والتابع قوله 
  .بلفظ متقدم عليه يسمى املتبوع، أو هو االسم املشارك ملا قبله يف إعرابه مطلقا

  ".اب سابقه من جهة واحدةكل ثان أعرب بإعر: "وقال ابن احلاجب
هو ما ليس خـربا مـن مشـارك مـا قبلـه يف إعرابـه وعاملـه        " وقال ابن مالك 

  ")2(مطلقا
 تهد: إن كان املنعوت مرفوعا مثلجاء الولد ا.  
 تهد: إن كان املنعوت منصوبامثل كلمت الولد ا.  
 تهد مثل أعحبت: إن كان املنعوت خمفوضابالولد ا.  
  يتبعه كذلك يف حنو رأيت الولد املتفوق.  
  هو تابع له أيضا يف مثل رأيت ولدا متفوقا.  

                                      
 .1/348وشرح السنهوري  2/177وابن عقيل  3/434النحو الوايف ) 1(
 3/171شرح التسهيل البن مالك )2(
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ويتبع النعت املنعوت يف التذكري والتأنيـث والتثنيـة واجلمـع إذا كـان النعـت      
  حقيقيا حنو عرفت معلمني ناجحني ومعلمتني جمتهدتني، 

  .ناجحني ومعلمات ناجحات وكلمت معلمني

 

  :)1(ينقسم النعت باعتبار معناه إىل قسمني: أنواع النعت* 
وهو ما دل على معىن يف نفس منعوته األصلي أو فيما هـو  : النعت احلقيقي -أ

مبرتلته وعالمته رفعه لضمري مستتر يعود إىل املنعوت مثل جاء الولد اتهـد، ويتبـع   
  .نعت يف هذه احلالة املنعوت يف إعرابه، وتعريفه وتذكري ومجعه وتأنيثهال

  .فاتهد نعت للولد وهو رافع لضمري مستتر تقديره هو يعود إىل الولد
النعت السبيب وهو الذي يدل على معىن يف شيء بعده لـه صـلة وارتبـاط     -ب

إىل املنعـوت أو   باملنعوت، وعالمته أن يرفع اسم ظاهرا غالبا متصال بضـمري يعـود  
ضمريا بارزا يعود إىل املنعوت مثل جاء الولد اتهد أخـوه، فاتهـد نعـت للولـد     

  .وأخوه فاعل للمجتهد واهلاء ضمري عائد إىل املنعوت وهو الولد
والنعت السبيب ال يكون إال مفردا ولو كان منعوته مثىن أو مجعا، ويتبع منعوته يف 

جاء الولدان املسافر أبومهـا، ورأيـت البنـات املسـافرة     إعرابه و تذكريه وتأنيثه حنو 
  .أمهن

: أي يف التمثيـل للنعـت املرفـوع    مث ضرب أمثلة لذلك فقال 
  واملنصوب  روروا.  

 

  :)2(هي وينقسم النعت باعتبار لفظه إىل ثالثة أقسام
                                      

 .1/613رح املفصل وش 2/180والنحو املستطاب  455-3/441النحو الوايف ) 1(
 .275-3/274وأوضح املسالك  3/458النحو الوايف ) 2(
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املفرد وال بد أن يكون مشتقا كاسم الفاعل واسم املفعول أو مؤوال به كاسم  -أ
  .جاء زيد الفاضل: اإلشارة، حنو

ويشترط أن يكون املنعوت نكرة وأن تكون اجلملة خربية مشـتملة  : اجلملة -ب
  .أقبل فارس يبتسم: على رابط حنو

يف السـيارة، أو فـوق   رأيـت رجـال   :شبه اجلملة بنفس شروط اجلملـة، حنـو   -ج
  .اجلبل

، ]11سبأ [﴾  سابِغات اعملْ أَن ﴿: وجيوز حذف املنعوت بكثرة إذا علم حنو* 
، أي ]79الكهـف  [﴾  غَصـبا  سفينة كُلَّ يأْخذُ ﴿: وحذف النعت قليال إن علم حنو

  .)1(صاحلة

 

عـات ألن مـذهب   وكان من األحسن أن ال يورد املؤلف هـذه التوابـع يف املرفو  
سيبويه واجلمهور أن العامل يف النعت والتوكيد وعطف البيان هو نفس العامـل يف  

  .متبوعه وعليه فهو عامل لفظي
  .العامل هو التبعية وهو عامل معنوي: وقال اخلليل واألخفش

وأما البدل فعامله حمذوف مماثل لعامل املبدل منه عند اجلمهور، وقيل عامله هـو  
  .)2(دل منه، وهو مذهب سيبويه واملربد واختاره ابن مالكنفس عامل املب

                                      
 .291-3/286أوضح املسالك ) 1(
 .3/269أوضح املسالك ) 2(
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التابع املكمل متبوعه ببيـان صـفة مـن    : الوصف، واصطالحا: النعت لغة -1
  .صفاته
اإليضاح والتخصيص واملدح والـذم والتـرحم   : للنعت أغراض كثرية منها -2

  .والتوكيد
  :وينقسم النعت باعتبار معناه إىل نوعني -3
وهو ما دل على معىن يف نفس منعوته األصلي وعالمته رفعه لضمري : قيحقي -أ

  .مستتر يعود إىل املنعوت حنو جاء الولد اتهد
  .ويتبع املنعوت يف إعرابه وتعريفه وتذكريه أو تأنيثه ومجعه أوتثنيته أو إفراده

وهو ما دل على معىن يف شـيء بعـده لـه صـلة وارتبـاط بـاملنعوت       : سبيب -ب
جـاء الولـد اتهـد أخـوه، وال     : رفعه االسم الظاهر أو الضمري البارز حنو وعالمته

  .يكون إال مفردا ولو كان منعوته مثىن أو مجعا، ويتبعه يف إعرابه وتأنيثه
  :وينقسم النعت باعتبار لفظه إىل ثالثة أقسام -4
  .وال بد أن يكون مشتقا أو شبيها به: مفرد -أ

  .مشتملة على رابط ومنعوا نكرة مجلة وال بد أن تكون خربية -ب
  .شبه مجلة ويشترط فيها ما يشترط يف اجلملة -ج

 
  .عرف النعت لغة واصطالحا؟ -1
  ما هو الفرق بني النعت احلقيقي والسبيب؟ -2
  ما هي أقسام النعت باعتبار لفظه؟ -3
  فيما يتبع النعت  للمنعوت؟ -4
  مثل لكل واحد منها بثالثة أمثلة؟ -5
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  االسم "1("وهو ما وضع ليدل على شيء بعينه(.  
       ا ستة بزيـادة االسـم املوصـول كالـذي والـيت وزادوعند اجلمهور أ

  .)2(يا رجل خذ بيدي: كرة مقصودة حنو قول األعمىبعضهم سابعا هو املنادى إذا كان ن
أو الضمري ويسميه الكويف الكناية واملكين وإمنا بـدأ   : أوهلا -1

  .به املصنف ألنه هو أعرف املعارف الستة على الصحيح
وإمنا مسي مضمرا من قوهلم أضمرت الشيء إذا أخفيتـه، أو مـن الضـمور وهـو     

  .)3(ب قليل احلروف، وحروفه مهموسة خفية الصوت غالبااهلزال ألنه يف الغال
الضمري هو ما دل على متكلم حنو أنا وحنن أو خماطـب حنـو أنـت    :"واصطالحا

  .)4("وأنتما أو غائب حنو هو وهم
                                      

 .1/86وابن عقيل بتحقيق حميي الدين  185: التعريفات للجرجاين ص) 1(
نحـو  وال 1/99وأوضـح املسـالك    182: وشرح شذو الـذهب ص  1/128شرح التسهيل البن مالك )2(

 .1/217الوايف 
 .217: واملصباح ص 387: القاموس ص) 3(
 .1/226والنحو الوايف  182: شرح شذور الذهب ص) 4(
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هو املوضـوع لتعـيني مسـماه مشـعرا بتكلمـه أو خطابـه أو       :"وقال ابن مالك 
  .)1("غيبته

للمفرد املتكلم، ومثل حنن جلمع املتكلمني،  وهومث مثل للضمري بقوله 
وهو للمفرد املخاطب وملثناه أنتما وجلمعه أنتم وأنـنت، وملفـرد الغائـب هـو     (و

  .وهي وملثناه مها ومجعه هم وهن
  :وينقسم من حيث الظهور إىل قسمني

  .وهو ما له صورة يف اللفظ كتاء قمت) ظاهر(بارز  -أ
  ".قم"املقدر يف  مستتر وهو خبالفه كالفاعل -ب

  :وينقسم البارز إىل قسمني
يـاء  : فال يبتدأ به وال يقع بعد إال حنـو : وهو ما يتصل بآخر الكلمة: متصل -أ

  .ابين وكاف أكرمك
أنا، وحنن، : ما ينفصل عن الكلمة وجيوز االبتداء به ويلي إال حنو: منفصل -ب

  .وأنتم، وإياك
  .)2(وهو لغة اجلبل والراية والعالمة: : ثاين أنواع املعرفة -2
  .)3("هو االسم الذي يعني مسماه مطلقا: "و اصطالحا 

هو املخصوص مطلقا غلبة أو تعلقا مبسمى غري مقدر الشياع : "وقال ابن مالك 
  .")4(أو الشائع اجلاري جمراه

  . على بلدةمثل علم لشخص  ومثل له املصنف بـقوله 
  :وعانوالعلم ن

  .وهو كل ما علق على شخص بعينه غري متناول ما أشبهه كزيد وعمرو: شخصي - أ
وهو ما وضع لألهلية بقيد استحضارها يف الذهن كأسامة لألسد : جنسي -ب

                                      
 .1/133شرح التسهيل  )1(
 .254: واملصباح املنري ص 1028: القاموس ص) 2(
 .1/219والنحو الوايف  1/113شرح ابن عقيل ) 3(
 .1/187شرح التسهيل  )4(
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اسم موضوع للصورة اخليالية اليت يف داخل العقل واليت تـدل علـى   : وبعبارة أخرى
  .)1(فرد شائع من أفراد احلقيقة الذهنية

  :م العلم الشخصي إىل ثالثة أقسام هيوينقس
  .وهي مركب إضايف يف صدره أب أو أم كأيب بكر وأم بكر: كنية -أ

  .وهو ما أشعر برفعة املسمى أو ضعته كزين العابدين وأنف الناقة: اللقب - ب
  .واالسم ما عدامها وهو الغالب كزيد وعبد اهللا -ج

رتيــب بــني الكنيــة ويــؤخر اللقــب عــن االســم كزيــد زيــن العابــدين، وال ت
  .)2(وغريها

  :والعلم اجلنسي ثالثة أنواع هي
  .أعيان ال تؤلف كأسامة لألسد وثعالة للثعلب وأم عريط للعقرب -أ

  .أعيان تؤلف كهيان بن بيان للمجهول، وأيب الدغفاء لألمحق -ب
  .)3(أمور معنوية كفجار للفجرة وبرة للمربة وكيسان للعذر ويسار للميسرة -ج
ويعىن به اسـم اإلشـارة ووجـه إامـه     : نواع املعرفة ثالث أ -3

عمومه وصالحيته لإلشارة به إىل كل جنس وإىل كل نوع وإىل كل شـخص، بـدليل   
  .وغريمها )4(األمثلة اليت ذكر وهذا اصطالح ابن جين وابن اخلباز

  .)5("ما دل على معني بواسطة إشارة حسية أو معنوية"واسم اإلشارة هو 
  .ذا وذاء وذائه وذاؤه وآلك: للمفرد املذكر -
ذي وذه ويت وتا وذه بكسر اهلاء باختالس وإشباع وته بكسر : وللمفرد املؤنث -

  .اهلاء باختالس وإشباع وذات
  .ذان أو ذين: املثىن املذكر -

                                      
 .1/296النحو الوايف ) 1(
 .1/286والنحو الوايف  1/133وأوضح املسالك  1/190شرح التسهيل )2(
 .1/138أوضح املسالك ) 3(
 .262: توجيه اللمع ص) 4(
 .100 - 2/82وشرح املفصل  1/321والنحو الوايف  1/139أوضح املسالك) 5(
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  .تان أو تني: املثىن املؤنث -
  .أوالء: اجلمع -
فية تتصرف تصرف الكاف االمسيـة  وإن كان املشار إليه بعيدا حلقته كاف حر* 

، إال يف التثنيـة  ]12اادلـة  [﴾  لَكُـم  خيـر  ذَلك ﴿: ولك أن تزيد قبلها الما مثل
مطلقا ويف اجلمع يف لغة من مده وهم احلجازيون وبعض من قصره وهم التميميـون  

  .وفيما سبقته هاء التنبيه
، ]24املائدة [﴾  قَاعدونَ هاهنا اإِن ويشار إىل املكان القريب نا أو ههنا حنو ﴿

﴾  الْـَآخرِين  ثَـم  وأَزلَفْنـا  ﴿: وللبعيد ناك أو هنالك أو هنـا أو هنـا أو ثَـم حنـو    
  .)1( ]64الشعراء [

  .جلمعهما للمؤنثة  للمفرد املذكر  ومثل له املصنف بقوله 
واملوصول   قول املصنف وميكن أن يدخل يف: االسم املوصول -4

، واملوصـول  "ما يدل على معني بواسطة مجلة أو شبهها تذكر بعده تسمى صلة:" هو
  :قسمان
وهو كل حرف أُول مع صلته مبصدر وهي ستة أن وأن وما وكي ولـو  : احلريف -أ

 تصـوموا  وأَنْ ، ﴿]51 العنكبـوت [﴾  علَيك أَنزلْنا أَنا يكْفهِم أَولَم ﴿: والذي حنو
ريخ  ﴾ 184البقرة [لَكُم[اوا ، و﴿ بِمسن موابِ ﴾  يسالْح] 26ص[ كَـيلَـا  ، ﴿ ل 

البقـرة  [يعمـر ﴾   لَو أَحدهم ، ﴿ يود]37األحزاب [حرج ﴾  الْمؤمنِني علَى يكُونَ
96متضخي ، ﴿ ووا ﴾  كَالَّذاض69التوبة [خ.[  

  :وهو نوعان خاص ومشترك: االمسي -ب
  :فاخلاص مثانية

  .للمفرد املذكر الذي -
  .للمفرد املؤنث اليت -
  .اللذان واللذين: املثىن املذكر -
  .اللتان واللتني: املثىن املؤنث -

                                      
 .272-1/260شرح التسهيل البن مالك ) 1(
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  .اجلمع مطلقا الذين واألىل -
  .وخيتص جبمع اإلناث الالئي والاليت

  :املشترك ستة -
  ].43الرعد [﴾  الْكتابِ علْم عنده ومن ﴿: من العاقل حنو  -1
  ].98األنبياء [﴾  اللَّه دون من تعبدونَ وما ﴿: ما لغري العاقل حنو -2
  ].69مرمي [﴾  أَشد أَيهم ﴿: أي مثل -3
  ].18يد احلد[﴾  والْمصدقَات الْمصدقني إِنَّ ﴿: أل مثل -4
  ".وبئري ذو حفرت وذو طويت: "ذو عند طيئ حنو -5
  .حنو أال تسأالن املرء ماذا حياول: ذا -6

وال بد للموصول من صلة وهي إما مجلة أو شبهها أو صفة متأخرة عنه مشتملة 
  .)1(على عائد

5-   خامسهااملفيدة " اْل"أي االسم احمللي بـ
يف، وفاقا للخليل وسيبويه وعند املازري املعـرف الـالم وحـدها وقـال املـربد      للتعر

الزائـدة،  " اْل"، فخرجـت  : األلف وحدها، ومثـل لـه بقولـه   
  .كالعباس، والفضل، وخرجت أيضا املوصولة كالكاتب واملكتوب

﴾  حـي  شـيءٍ  لَّكُـ  الْمـاءِ  مـن  وجعلْنـا  ﴿: سواء كانت أل املعرفة جنسية حنـو  
  .)2(]16املزمل [﴾  الرسولَ فرعونُ فَعصى ﴿: ، أو عهدية حنو]30األنبياء [

6-   السادس من أنواع املعارف هو   أي الـذي
إمجاال واخلمسة تفصيال.  

غالم زيد وكتـاب  واملعىن أنه من املعارف ما أضيف إىل معرفة مثل جاء غالمي و
  .هذا الولد وابن الذي سافر وطفل املرأة املتحجبة

                                      
وابـن   1/143وأوضـح املسـالك    2/101املفصـل   وشـرح  231-1/204شرح التسهيل البن مالك  )1(

 .420-1/340والنحو الوايف  166-1/131عقيل 
وشـرح   1/180وأوضـح املسـالك    1/167وابـن عقيـل    284-1/273شرح التسهيل البـن مالـك    )2(

 .1/421والنحو الوايف  1/432السنهوري 
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وأعرف املعارف بعد اسم اجلاللـة هـو الضـمري مث العلـم مث اسـم اإلشـارة مث       
  .املوصول مث احمللى بأل مث املضاف إليها

 

  :مث ملا أكمل املصنف الكالم على املعرفة بدأ يف بيان النكرة فقال
  هي  فخرج الفعل واحلرف  أي عام  أي

واملعـىن أن النكـرة    من أفراد اجلـنس   نوعه وصنفه 
إىل ذهن املبتدأ أن له عالمة  اسم موضوع لفرد غري معني مثل رجل وامرأة 

تؤثر فيه التعريف وأي أمكن لغة  هي أنه 
 بأو ر  أي مثل رجل   وفـرس   برجـل و ر بو تقـول ر

  .)1(فرس
  .والنكرة هي األصل واملعرفة فرع*

 
  :وأنواعها ستة هي" ما وضع لشيء بعينه"املعرفة  -1
أنـا وأنـت وهـو،    : وهو ما دل على متكلم أو خماطب أو غائب، حنو: الضمري) أ

  .نقسم إىل بارز ومستتر، وينقسم البارز إىل متصل ومنفصلوي
  :وهو نوعان: العلم) ب
وهو الذي يعني مسماه مطلقا وينقسم إىل اسم وكنية ولقب كزيد : شخصي -1

  .وعبد اهللا وأبو بكر
أسـامة  : وهو ما وضع للماهية بقيد استحضـارها يف الـذهن حنـو   : جنسي -2

  .لمجهوللألسد وبرة للمربة وهيان بن بيان ل
وهو ما دل على معني بواسطة إشارة حسية أو معنوية، للمفرد : اسم اإلشارة) ج

ذا وذي وتا ويت وللمثىن ذان وتان وللجمع أوالء، وتزاد الكاف للبعد وحدها أو مـع  
                                      

 .1/440والنحو الوايف   1/98وأوضح املسالك  1/85شرح ابن عقيل ) 1(
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  . الالم حنو ذاك وذلك
  .ويشار إىل املكان القريب نا وللبعيد هنا وهنالك ومث

ل على معني بواسـطة مجلـة أو شـبهها تـذكر بعـده      هو ما د: االسم املوصول) د
  :تسمى صلة وهو نوعان

  :خاص وألفاظه -أ
  .الذي واليت: املفرد
  .اللذان واللتان: املثىن

  .الذين والالئي والاليت: اجلمع
  .مشترك وهو ستة من وما وأي واْل وذو وذا -ب
  .الرجل-رجل: وتؤثر فيه التعريف، حنو" اْل"احمللى بـ) هـ
ف إىل واحد من هذه املعارف، حنو غالمي وغالم زيد وغالم هذا الولـد  املضا) و

  .وغالم الذي سافر وغالم الرجل
هي االسم املوضوع لفرد غري معني مثل رجـل وامـرأة وعالمتـه أن    : النكرة -2

  .الرجل، رب رجل:حنو رجل" رب"املعرفة، أو " اْل"يقبل دخول 

 
  عرف املعرفة؟ -1
  املعارف؟ بني أنواع -2
  مثل لكل نوع منها؟ -3
  ما هي أشد املعارف معرفة؟ -4
  ما هي النكرة وما هي عالمتها؟ -5
أذكر ثالثة أمثلة حتتوي كل منها على اسم معرفة؟ وثالثة أخرى حيتوي كـل   -6

  .منها على نكرة؟
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 لشـيء بعـد االنصـراف منـه يقـال      وهو لغة امليل والرجوع إىل ا
  .)1(عطف عليه إذا مال حنوه بالرفق والرمحة

  :نوعان )2(واصطالحا
وهو التابع اجلامد املوضح ملتبوعه يف املعارف واملخصص له يف : "عطف بيان -أ

  .جاء أبو حفص عمر، مسعت صوتا صراخا: حنو" النكرات
قا أو مـؤوال باملشـتق   والفرق بينه وبني النعت أن النعت ال بـد أن يكـون مشـت   

عكس العطف، كما أن النعت حيتوي على عائد عكـس العطـف، ويتبـع املعطـوف     
  .عليه يف أربعة من عشرة

                                      
 .787: ومعجم مقاييس اللغة ص 2/1074الصحاح ) 1(
والنحـو   3/317وأوضح املسالك  579و 563: وشرح الشذور ص 13-2/6و 1/641شرح املفصل  )2(

 .3/538الوايف 
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وهـو  " )1(وهو اعول تابعا بأحـد حروفـه  "قال ابن مالك : عطف النسق -ب
الـيت  " وهو التابع املتوسط بينه وبني متبوعه أحد حروف العطف اآلتيـة : "املراد هنا

  :ا املصنف بقولهأشار هل

 

  أي عطف النسق:  
  :وهي ملطلق اجلمع بني املتعاطفني مثل  : األول -1
  ].163النساء [﴾  وأَيوب وعيسى ﴿ 

2-   الثاين وهي للترتيب والتعقيب حنو :﴿ هاتأَم  هرعـبس  [﴾  فَـأَقْب
21.[  

3-  لث الثا   وهي للترتيب مع التراخـي حنـو :﴿  هرفَـأَقْب  ـاءَ  إِذَا ثُـمش 
هرش22-21عبس [﴾ أَن.[  
4-   الرابع وهلا معان:  
  ].196البقرة [﴾  نسك أَو صدقَة أَو صيامٍ من فَفديةٌ التخيري حنو ﴿ -أ

  ].19الكهف [﴾  مٍيو بعض أَو يوما لَبِثْنا ﴿: الشك حنو -ب
  ].111البقرة [﴾  نصارى أَو هودا ﴿: اإلام حنو -ج
  .الكلمة اسم أو فعل أو حرف: التقسيم مثل -د

﴾ َآبائكُم بيوت أَو بيوتكُم من تأْكُلُوا أَنْ أَنفُِسكُم علَى ولَا ﴿: اإلباحة حنو -هـ
  .، جالس احلسن أو ابن سريين]61النور [

  :قد ترد مبعىن الواو عند الكوفيني إن أمن اللبس حنوو
  إىل محامتنـــــا أو نصـــــفه فقـــــد    أال ليتمــــا هــــذا احلمــــام لنــــا

                                      
 .3/231شرح التسهيل البن مالك  )1(
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  :وقال امرؤ القيس
  صــفيف شــواء أو قــدير معجــل       فظل طهاة اللحـم مـا بـني منضـج    

5-   اخلامس    مـزة التسـوية حنـو اءٌ  ﴿: املتصلة وهي املسبوقة إماـوس 
هِملَيع مهتذَرأَأَن أَم لَم مهرذنأو مهزة االستفهام فتبدل على التعيني ]6البقرة [﴾  ت ،

أزيد يف الدار أم عمرو، وإمنا مسيت متصلة ألن ما قبلها وما بعـدها ال يسـتغىن   : حنو
  .بأحدمها عن اآلخر

﴾  بنـات  قيخلُـ  ممـا  اتخـذَ  أَمِ وما عداها هي املنقطعة وهي مبعىن بـل، حنـو ﴿  
  ].16الزخرف [

6-   السادس وجيب أن تسبق مبثلها وهلا عدة معان:  
  ].4حممد [﴾  فداًء وإِما بعد منا فَإِما ﴿: التخيري حنو -أ

  .تفوق إما سعيد وإما حممد: الشك -ب
  .سافر إما إىل مصر وإما إىل الشام: اإلباحة -ج
  .ا ماض وإما مضارع وإما أمرالفعل إم: حنو: التقسيم -د
7-   السابع وهي لإلضراب وهلا حاالن:  
إن عطفت بعد النفي أو النهي قررت ما قبلها على حاله وأثبتت نقيضه ملا  -أ

  .بعدها حنو ما جاء زيد بل عمرو
بعد اإلثبات أو األمر فتنقل احلكم الذي قبلها لالسم الذي بعدها وجتعل  -ب

  .جاء زيد بل عمرو األول مسكوتا عنه
8-   الثامن     وهي لنفي احلكم الثابت ملا قبلها عمـا بعـدها فلـذلك ال

  .جاء زيد ال عمرو: يعطف ا إال بعد اإلثبات حنو
9 -   التاسع    على خالف فيها وهي لالستدراك فتثبت نقيض ما قبلـها ملـا

  .و ما رأيت زيدا لكن عمرابعدها ويشترط إفراد معطوفها وأن تسبق بنفي أو ي حن
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10-   العاشر      ـا ليسـت حـرف عطـفخالفا للكوفيني فعندهم أ
حيث يكون ما بعدها بعضا ممـا قبلـها    وهي للغاية وإمنا تعطف 

  .)1(أكلت السمكة حىت رأسها: حنو
أي بأحـد هـذه    : مث بني حكم هذه احلـروف العاطفـة فقـال   

إن  ألن املعطـوف تـابع للمعطـوف عليـه      لفظ  روف احل
ــظ  عطفــت  ــت  املعطــوف  لف ــظ  إن عطف لف

  تبعا له     كـذلك ألن العطـف علـى
مث  )2(تقدير العامل لذلك يشترط لصحة العطف صالحية املعطوف ملباشرة العامل

ومثـال املنصـوب    ممثال للمعطوف على املرفوع  : ثل فقالم
  رورومثال ا   ـزومومثال ا

 لن يقوم ويقعد زيد: وكذلك إن كان فعال منصوبا حنو.  
*قليل يعطف االسم على االسم، والفعل على الفعل، والعكس.  

                                      
 178-3/131واألمشـوين   629-3/557والنحـو الـوايف    276-1/231شرح التسهيل البـن مالـك   )1(

 352-3/317وأوضح املسـالك   586-579: ، وشرح شذور الذهب ص224-2/206قيل وابن ع
 .2/203والنحو املستطاب 

 .3/179الصبان على األمشوين  ) 2(
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امليل والرجوع إىل الشيء بعـد االنصـراف عنـه، واصـطالحا     : العطف لغة) 1
التابع اجلامد املوضح ملتبوعه يف املعارف واملخصص له : وهو: عطف بيان -أ:نوعان

  .جاء أبو حفص عمر: يف النكرات حنو
  .وهو التابع املتوسط بينه وبني متبوعه أحد حروف العطف : عطف نسق -ب
  :حروف العطف هي )2
  .وهي ملطلق اجلمع: الواو -1
  .وهي للترتيب والتعقيب: الفاء -2
  .وهي للترتيب مع التراخي: مث -3
  .وتفيد الشك والتخيري واإلام والتقسيم: أو -4
  .تدل على التسوية أو التعيني: أم املتصلة -5
  .للتقسيم أو التخيري أو الشك: إما -6
  .وهي لإلضراب: بل -7
  .وهي للنفي: ال -8
  .لالستدراك: لكن -9

  .للغاية: حىت -10
  .يتبع املعطوف عليه يف إعرابه ألن العطف على نية تقدير العامل) 3

 
  .عرف العطف مبينا أنواعه؟ -1
  ما هي حروف العطف؟ وما هي معانيها؟ -2
  ملاذا يتبع املعطوف للمعطوف عليه؟ -3
  .ى حرف عطفاكتب مخسة مجل حتتوي كل منها عل -4



 

 

112 

 

 
 




 

 
 

 ﴿ لَا بالواو واأللف واهلمزة واألول أفصح وبه جاء القرآنوا وقُضنت 
، وهو مصدر مبعىن اسم الفاعل ومعىن التوكيد ]91النحل [﴾  توكيدها بعد الْأَيمانَ

  .)1(التقوية وإحكام الشيء وشده والوكاد حبل تشد به البقرة عند احللب
  .)2("ر أمر املتبوع يف النسبة أو الشمولالتوكيد تابع يقر: "واصطالحا 

متكـني املعـىن يف الـنفس بـذكر لفظـه ثانيـا أو مثلـه داللـة         : "وقال ابن اخلبـاز 
.)3(وحنوه للزخمشري "عليه 
 

  :وهو نوعان
، مثـل الـدين الـدين غايـة     )4(ويكون بتكرار لفظ املؤكـد : التوكيد اللفظي -أ

  :وز املؤمن، وقول الشاعرالشعوب، وعز عز املتقي، و يفوز يف
ــه   ــراء فإنــ ــاك املــ ــاك إيــ   إىل الشــر دعــاء وللشــر جالــب       فإيــ

                                      
 .295: والقاموس ص 1103: مقاييس اللغة ص) 1(
 .266: وتوجيه اللمع ص 3/502والنحو الوايف  554: شرح الشذور ص) 2(
 .1/585فصل للزخمشري وشرح امل 267: توجيه اللمع ص) 3(
 .2/197وابن عقيل  3/301أوضح املسالك ) 4(
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وهو التابع الرافع احتمـال السـهو أو   "وهو املقصود هنا، : التوكيد املعنوي -ب
  .)1(" التجوز يف املتبوع

 

مثـل جـاء    يف إعرابه  أما حكمه فبينه املصنف بقوله 
كـذلك يف   كلمـت املتفـوق عينـه،    : حنـو  تـابع لـه يف    ملعلم نفسه، ا
 مررت باألقصى نفسه، : حنو  يتبعه أيضا يف   يعين أن التوكيد

يكون تابعا للمؤكد يف تعريفه فال ينكر ألن ألفاظ التوكيد كلها معـارف فـال تتبـع    
  .)2(تنكريهالنكرات خالفا للكوفيني لذلك مل يقل و

 

حمـددة عنـد    التوكيـد املعنـوي    مث بني ألفاظه بقوله 
  :))3العرب 

1-2    از عـنا حقيقة الشيء واملقصود منهما رفع ا واملراد
احلقيقة، وجيب أن يضاف كل منهما إىل ضمري عائد على املؤكد حنو جاء األمري نفسه 

جـاء الطـالب أنفسـهم    : ينه، وجتمعان على وزن أفعـل مـع املـثىن واجلمـع حنـو     أوع
  .وأعينهم، وجاء الطالبان أنفسهما وأعينهما

3-   الثالث     تؤكد ما يقتضي الشمول واإلحاطـة بـأفراد املؤكـد أي
مجيع أفراد املؤكد مثل جاء التالميذ كلهم، ومثناه كالَ وكلْتـا، و للجمـع كـل ومجيـع     

  :مة قال الشاعروعا
  إال عــداوة مــن عــاداك عــن حســد    كل العـداوات قـد ترجـى إزالتـها    

4-   الرابع       ،وهي يف املعىن مثل كـل، واألفصـح أن تـأيت بعـد كـل
جزت الصحراء مجعـاء،  : فللمفرد أمجع حنو جاء القوم أمجع، واملفردة املؤنثة مجعاء مثل

                                      
 . 3/173شرح التسهيل ) 1(
 .555: شرح الشذور ص) 2(
والنحـو الـوايف    124-3/107واألمشـوين   3/293وأوضح املسالك  1/585شرح املفصل للزخمشري  )3(

 .268: وتوجيه اللمع ص 2/191وابن عقيل  3/503-524
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: الميـذ أمجعـون، وجلمـع املؤنثـات مجـع حنـو      وجلمع الذكور أمجعون وأمجعني، جنح الت
  :جنحت البنات مجع، قال يف اخلالصة

ــا  ــدوا بأمجعــ ــل أكــ ــد كــ ــا    وبعــ ــاء أمجعــــــون مث مجعــــ   مجعــــ
5-   اخلامس     اليت ال تستعمل وحدها وإمنا تـأيت تبعـا ألمجـع

  أكتع ومعناها نفس معىن كل وأمجع، مثل جاء القوم أمجع
أبتع أبصع، وجاء الرجال أمجعون أكتعون أبصعون، وال بد لكل هـذه األلفـاظ مـن    

  .ضمري يعود على املؤكد
إذا كـان التوكيـد    يف ضرب املثل لـذلك   مث مثل فقال 

إذا كان التوكيد منصوبا  مرفوعا تبعا للمؤكد 
 خمفوضا إذا كان.  

 
  .تابع يقرر أمر املتبوع ويقويه يف النسبة أو الشمول: التقوية واصطالحا: لغة: التوكيد - 1
  :والتوكيد نوعان -2
  .إياك إياك الكذب: ويكون بتكرار اللفظ املؤكد حنو: لفظي -أ

  .وهو التابع الرافع احتمال السهو أو التجوز يف املتبوع بألفاظ خمصوصة: معنوي - ب
  . النفس و العني وكل و أمجع، ويتبعها أكتع وأبتع وأبصع:  ألفاظ التوكيد هي - 3
  .جاء زيد نفسه: يتبع التوكيد للمؤكد يف إعرابه وتعريفه ألن ألفاظه كلها معارف حنو - 4

 
  عرف التوكيد؟ -1
  بني أقسامه؟ -2
  ما هو التوكيد اللفظي؟ اذكر ثالثة أمثلة له؟ -3
  ظ التوكيد املعنوي؟ما هي ألفا -4
  اكتب ثالثة مجل حيتوي كل منها على توكيد معنوي؟ -5
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 ى ﴿: قال تعاىل )1(لغة العوضسا عنبا أَنْ رلَندبـا     يـا إنهنا مـريخ
  ].32القلم [﴾ إلَى اِهللا راغبونَ
  .)2("التابع املقصود باحلكم بال واسطة بينه وبني متبوعه: "واصطالحا

  ".)3(هو التابع املستقل مبقتضى العامل تقديرا دون متبِع: "وقال ابن مالك 
ويسـميه الكوفيـون   ")4(البـدل ثـان يقـدر يف موضـع األول    :"وقال ابن يعيش  

  .جاء األستاذ حممد: الترمجة والتبيني، ومثاله

 

أبـدل   آخر  : كمه بقولهوبني املصنف ح
  آخر  أي تبع البدل املبدل منه   فإن كان مرفوعا تبعـه

                                      
 .117: مقاييس اللغة صو 1229الصحاح ) 1(
: وشرح شذور الـذهب ص  2/236والنحو املستطاب  3/362وأوضح املسالك  3/664النحو الوايف ) 2(

 .3/183واألمشوين  569
 .3/216شرح التسهيل البن مالك ) 3(
 .1/628شرح املفصل البن يعيش ) 4(
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يف رفعه حنو جاء الولد زيد، وإن كان منصوبا تبعه كذلك حنو كلمت الولـد حممـدا،   
كان جمزومـا تبعـه أيضـا     وإن كان جمرورا تبعه كذلك مثل مررت بالفىت عمرو، وإن

 لَـه  يضـاعف  أَثَاما يلْق ذَلك يفْعلْ ومن ﴿: من يشكر ربه يسجد له يفز، ومنه: حنو
ذَاب1(فيضاعف بدل من يلق]. 69-68الفرقان [﴾ الْع(.  

 

علـى  : ))2أي البـدل   مث بني املصنف أنواع البـدل بقولـه   
 ولَا الْجنةَ يدخلُونَ فَأُولَئك ﴿: سا بزيادة بدل الكل من البعض حنواملشهور وقيل مخ

، فجنات بدل كـل مـن اجلنـة، وهـذه     ]61-60مرمي [﴾  عدن جنات شيئًا يظْلَمونَ
  :األنواع هي

1-   ويسمى بدل الكل من الكل، والبدل املطابق ألنه
﴾  الَّـذين  صـراطَ  الْمسـتقيم  الصراطَ اهدنا ﴿: ق معناه مثلبدل الشيء مما هو طب

  .جاء األستاذ علي: وحنو] 7-6الفاحتة [
2-  الثاين :  وهو الذي يكون فيه البدل جزءا حقيقيا

﴾ منهم ريكَث وصموا عموا ثُم ﴿: من املبدل منه سواء كان اجلزء كبريا أو صغريا مثل
  .أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه: ، وحنو]71املائدة [

3-   الثالث      وهو تابع يقصد بـه تعـيني وتوضـيح أمـر يف
  ، ]217البقرة [﴾  فيه قتالٍ الْحرامِ الشهرِ عنِ يسأَلُونك ﴿: متبوعه مثل

  .أعجبين التلميذ اجتهاده: وحنو
  :حتتاج إىل رابط خبالف النوع الرابع وهو وكل هذه األنواع

4-   الرابع هو      واملقصود به البـدل املبـاين أي املغـاير، وفيـه
  :يكون املقصود باحلكم هو البدل فقط وهو ثالثة أقسام

                                      
 .2/232شرح ابن عقيل ) 1(
، 2/238والنحو املستطاب  275: وتوجيه اللمع ص 3/366وأوضح املسالك  3/216شرح التسهيل ) 2(

، والنحـو  3/184والصبان على األمشـوين   570: وشرح شذور الذهب ص 242-2/236وابن عقيل 
 .673-3/665الوايف 
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أكلت : وهو البدل عن اللفظ الذي وقع غلطا وسبق لسان حنو: بدل الغلط -أ
  .عيداخلرب اخلبز، وكنت عند علي س

وهو بدل اإلضراب وهو أن تقول شيئا فيظهر أن غريه أصوب : بدل البداء -ب
  .سأسافر إىل البادية أسبوعا شهرا: حنو

وهو ما يذكر لتصحيح لفظ املبدل منه الذي ذكره نسـيانا أو  : بدل النسيان -ج
  .رأيت الفتاة الفىت: سهوا حنو

يف  أي مثـل   : مث ذكر املصنف أمثلة هذه األنـواع األربعـة فقـال   
قولـك يف التمثيـل لبـدل      التمثيل لبدل الشيء مـن الشـيء   

 مثال بدل االشتمال  البعض من الكل 
سهوا أو إذا  مثال بدل الغلط 

  .سبق لسان 

 

وال جتب متابعة البدل للمبدل منه يف التعريف والتنكري بل جيوز إبدال النكـرة  
، فقتـال  ]217البقرة [﴾  فيه قتالٍ الْحرامِ الشهرِ عنِ يسأَلُونك ﴿: من املعرفة مثل

  .نكرة وهو بدل اشتمال من الشهر
﴾  اللَّـه  صـراط  مسـتقيمٍ  اطصـر  إِلَى ﴿: كما جيوز بدل املعرفة من النكرة حنو

، فالصراط الثاين معرفة وهو بدل من الصراط األول وهو نكرة ]53-52الشورى [
  ).بدل كل من كل(

وأما اإلفراد والتذكري وأضدادمها فال تلزم موافقة البدل للمبدل يف ذلك إال بدل 
  .)1(الكل فإنه يطابق يف ذلك ما مل مينع منه مانع

 
وال يبدل مضمر من مضمر وال مـن ظـاهر ومـا    : "ابن مالك يف التسهيلقال  

                                      
وحاشـية الصـبان    577: وشرح شذور الـذهب ص  2/243والنحو املستطاب  1/636شرح املفصل  ) 1(

 .675-3/674 والنحو الوايف 190-3/189على األمشوين 
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خالفا لسيبويه والزخمشـري وغريمهـا   . )1(أوهم ذلك جعل توكيدا إن مل يفد إضرابا
  .)2(حنو رأيتك إياك ومررت بك بك ورأيت زيدا إياه

 
ه التابع املقصود باحلكم بال واسـطة بينـ  : "العوض، واصطالحا: البدل لغة -1

  ".وبني متبوعه
  :أنواع البدل أربعة -2
  .جاء األستاذ علي: بدل الكل من الكل حنو -أ

  .حنو أكلت السمكة نصفها: بدل البعض من الكل -ب
  .أعجبتين الزهرة ألواا: بدل االشتمال حنو -ج
  .رأيت عليا سعيدا:البدل املباين ويشمل الغلط والبداء والنسيان حنو -د
ل يف إعرابه وال يتبعه يف التعريف والتـنكري وأمـا التـذكري    يتبع البدل املبد -3

  .واإلفراد وأضدادمها فال يتبع فيها إال بدل الكل وحده

 
  عرف البدل لغة واصطالحا؟ -1
  ما هي أنواع البدل؟ عرف كال منها؟ -2
  مثل مبثالني لكل واحد من أنواع البدل؟ -3
  هل يتبع البدل املبدل منه أم ال؟ -4

                                      
 .3/192واألمشوين  3/216شرح التسهيل البن مالك  )1(
 .1/638وشرح املفصل 2/386الكتاب لسيبويه  )2(
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  :ملا أكمل املصنف الكالم على مرفوعات األمساء شرع يف منصوباا فقال

  أي منصوبات األمساء 1(بل سبعة عشر( :  
  .حنو زيدا من قولك كلمت زيدا األول  -1
2-   الثاين قام خالد قياما: ل املطلق حنو قياما منأي املفعو.  
3-   الثالث  من قولك صمت يوم اخلميس" يوم"حنو.  
  .من قولك جلست أمام اخلطيب" أمام"حنو  و
4-   الرابع  جاء زيد راكبا: يف قولك" راكبا"مثل.  
5-   اخلامس  تريت عشرين كتابااش: من قولك" كتابا"مثل.  
6-   السادس  قام القوم إال زيدا: من قولك" زيدا"حنو.  
7-   السابع  ال صـاحب  : من قولك" صاحب"النافية للجنس حنو

  .علم ممقوت
8 -   الثامن يا طالب العلم اجتهد: من قولك" طالب العلم: "حنو.  
9-   التاسع  من قولك قام زيد يصلي شكرا " شكرا"حنو
  .لربه

                                      
 .2/3النحو املستطاب ) 1(
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10-   العاشر  سرت والطريق: من قولك" الطريق"حنو.  
11-   احلادي عشر  من قولـك كـان زيـد    " قائما"حنو
  .إن زيدا قائم: حنو زيدا من قولك قائما، 
هي :  

رأيـت زيـدا   : حنـو العاقـل مـن قولـك    : املنصـوب  الثاين عشر   -12
  .العاقل

13-   الثالث عشر   زيـدا مـن   : أي املعطوف على املنصـوب حنـو
  .كلمت حممدا وزيدا: قولك

14-   الرابع عشر رأيت زيـدا  : حنو نفسه من قولك: املنصوب
  .نفسه

15-   اخلامس عشر أكلـت  : نصفه مـن قولـك  : من املنصوب مثل
  .الرغيف نصفه

 
وال خيفاك أن هذه سبعة عشر ألنه جعل ظرف الزمان واملكان واحدا، وجعل ) 1

  .خرب كان واسم إن واحدا أيضا
مل يذكر املصنف مفعويل ظننت وأخواا لدخوهلا يف مطلق املفعول، أو ألنـه  ) 2

  .املرفوعاتذكرمها يف 
النعـت والعطـف   (تقدم الكالم على خرب كان واسم إن والتوابـع األربعـة   ) 3

  .وبقية املنصوبات سيذكرها املصنف على الترتيب)والتوكيد والبدل
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 كتـب  : من وقع عليه الفعل حسيا أو معنويـا حنـو   )1(وهو لغة
الولد الدرس وعلمت عمرا وقدم املصنف املفعول به على املفعول املطلق كما فعل 
ابن عصفور يف املقرب واملربد وابن مالـك يف التسـهيل وابـن هشـام يف الشـذور،      

، وقدم املفعول املطلـق  )2(وي بالفعل حيث ال يعقل الفعل املتعدي بدونهلتعلقه املعن
  .ابن السراج وابن جين وآخرون

 فخرج الفعـل واحلـرف    أي املفعول به  : )3(واصطالحا
أي يقـع عليـه فعـل     احترازا من املرفوعـات واملخفوضـات   

                                      
 .284: املصباح ص) 1(
 .165: وتوجيه اللمع ص 283: انظر شرح الشذور ص) 2(
وتوجيـه   4-2/3سـتطاب  والنحـو امل  283: وشرح شذور الـذهب ص  34املفضل على املفصل ص  )3(

 .174: اللمع ص
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فعل الفاعل بشيء هو املفعول به من غري واسطة حبيث  الفاعل، واملقصود جمرد تعلق
  .ال يعقل فعل الفاعل بدون ذلك الشيء

أنبـت املطـر   : سواء أكان املفعول به حقيقيا حنو أنبت اهللا الزرع أو جمازيـا حنـو  
فهمـت املسـألة، أو نفيـا    : الزرع، وسواء كان تعلق فعل الفاعل باملفعول إثباتا حنـو 

  .ما رأيت خالدا: حنو
يف املفعول به احلقيقـي احلسـي    أي مثل  : ثل له املصنف بقولهوم

  .، ومثال املفعول به غري العاقل العاقل 
  :واعلم أن الذي ينصب املفعول أربعة أمور* 
  ].16النمل [﴾  داوود سلَيمانُ وورِثَ ﴿: الفعل املتعدي حنو قوله تعاىل -أ

﴾  أَمـرِه  بـالغُ  اللَّـه  إِنَّ ﴿: صف كاسم الفاعـل أو اسـم املفعـول حنـو    الو -ب
  ].3الطالق [

  ].251البقرة [﴾  الناس اللَّه دفْع ولَولَا ﴿: املصدر حنو -ج
  ].105املائدة [﴾  أَنفُسكُم علَيكُم ﴿: اسم الفعل حنو -د

 

  :مث بني املصنف أقسام املفعول به فقال
  أي املفعول به  مها األول  والثاين  مث بني

مأخوذ من الظهـور وهـو الوضـوح لداللتـه علـى       األول  األول بقوله 
: من األمثلة السابقة وحنو مسماه من غري توقف على قرينة، ومثاله 

  .به كتبت الدرس، فالدرس اسم ظاهر وهو املفعول
  القسم الثاين   من اإلضمار وهو اإلخفاء خلفاء داللته على مسـماه

هو املوضوع لتعيني مسماه مشعرا :"إال بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، واصطالحا 
 .)1("بتكلمه أو خطابه أو غيبته

                                      
  .1/133شرح التسهيل ) 1(
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 ثانيهما  أوهلما : وينقسم املفعول املضمر إىل  
وهو املتصل بآخر الكلمة فال يبتدأ به وال يلي إال اختيـارا   أوهلما فهو أما 

  :وعدده 
  .وهي للمتكلم الواحد حنو : الياء -1
  .وهي للمتكلم املعظم حنوه أو الذي معه غريه حنو : نا -2
  .: وهي للمفرد املذكر املخاطب حنو: الكاف املفتوح -3
  .وهي للمفرد املؤنث املخاطب حنو : الكاف املكسورة -4
  .: وهو للمثىن املخاطب حنو: كما -5
  .وهو جلمع املخاطبني حنو : كم  -6
  .: وهو جلمع املخاطبات حنو: كن -7
  .وهي للمفرد الغائب حنو ): ـه(اهلاء املضمومة  -8
  .ائبة حنو وهي للمفردة الغ: ها -9

  .: للمثىن الغائب حنو: مها  -10
  ).ضرم: (جلمع الغائبني حنو: هم  -11
  .جلمع الغائبات حنو : هن  -12

  أما النوع الثاين فهو    وهو الضمري الذي يصح االبتداء بـه وجيـوز
  :أيضا  أن يلي إال اختيارا وعدده 

1-  ما أكرمت إال إياي: للمفرد املتكلم حنو.  
2-  إيانا أكرمت: للمتكلم املعظم نفسه أو الذي معه غريه حنو.  
3-  إياك أكرمت: للمخاطب.  
4-  إياك أكرمت: للمخاطبة.  
5-  حنو ما عنينا إال إياكما: للمخاطبني.  
6-   الشباب إياكم ينتظر املستقبلجلمع املخاطبني حنو أيها.  
7-  جلمع املخاطبات حنو لقد عنيت إياكن عندما تكلمت.  
8-  حنو ما انتظرنا إال  إياه: للمفرد الغائب.  
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9-  إياها أكرمت: للمفردة الغائبة.  
10-  إيامها أكرمت: ملثىن الغائبني.  
11-  كرمتإياهم أ: جلمع الغائبني.  
12-  إياهن أكرمت: جلمع الغائبات.  


1 

﴾  داوود سـلَيمانُ  وورِثَ ﴿: األصل يف املفعول به أن يتأخر عـن الفاعـل حنـو   
﴾  النـذُر  فرعـونَ  َآلَ جاَء ولَقَد ﴿: ، وقد يتقدم على الفاعل جوازا حنو]16النمل [
 وفَرِيقًـا  كَـذَّبوا  فَرِيقًـا  ﴿: قد يتقدم على الفعل والفاعل معا حنـو ، بل ]41القمر [

  :، وقد جيب التقدمي أو التأخري]70املائدة [﴾  يقْتلُونَ
  :حاالت وجوب تقدمي املفعول على الفاعل -أ

 شـغلَتنا  ﴿: إذا كان املفعول ضمريا متصال بالفعل والفاعل امسا ظاهرا حنو -1
  ].11الفتح [﴾  أَموالُنا
 إِبـراهيم  ابتلَـى  وإِذ ﴿: إذا كان يف الفاعل ضمري يعود على املفعول به حنو -2

هب124البقرة [﴾  ر.[  
﴾  الْعلَمـاءُ  عبـاده  مـن  اللَّـه  يخشـى  إِنما ﴿: إذا كان الفاعل حمصورا حنو -3

  ].28فاطر [
  :والفاعلحاالت وجوب تقدمي املفعول به على الفعل  -ب
غـافر  [﴾  تنكـرونَ  اللَّـه  َآيـات  فَأَي ﴿: إذا كان املفعول به له الصدارة حنو -1

81.[  
﴾  نعبد إِياك ﴿:إذا كان املفعول به ضمريا منفصال لو تأخر لزم اتصاله حنو -2

  ].5الفاحتة [
                                      

 .1/281وشرح التصريح  10-2/6النحو املستطاب ) 1(
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  :حاالت وجوب تأخر املفعول به عن الفاعل -ج
  .إمنا أكرم زيد عمرا: صورا حنوإذا كان املفعول به حم -1
  .إذا كان الفاعل ضمريا متصال بالفعل حنو ضربت زيدا -2
  .ضرب موسى عيسى: إذا خيف لبس حنو -3

 
املفعول به هو االسم املنصوب الذي يدل على الذي وقع عليه فعل الفاعل  -1

  .ال تظلم أحدا: قرأ علي الدرس أو نفيا حنو: إثباتا حنو
  :م إىل قسمنيوينقس -2
  .حنو كتب الولد الدرس: ظاهر -أ

  .حنو أكرمك والدك، وإياك قصدت: مضمر -ب
  :املفعول به املضمر نوعان -2
  .حنو أكرمين زيد 12متصل وعدده  -أ

  .إياك عنيت: حنو 12منفصل وعدده  -ب
األصل أن يتقدم الفاعل ويتأخر املفعول وقد يتقدم املفعـول بـه وجوبـا أو     -3

  .جوازا 

 
  عرف املفعول به لغة واصطالحا ؟ -1
  الذي وقع عليه فعل الفاعل؟ : وضح معىن -2
  اذكر عشرة أنواع من املفعول به املتصل؟ -3
  اذكر عشرة أنواع من الضمري املنفصل وثالثة يكون فيها امسا ظاهرا؟ -4
  مىت جيب تقدم املفعول؟ ومىت جيب تأخره؟ مثل لذلك؟ -5
  .ي كل منها على مفعول به مضمرا؟اكتب مخس مجل حتتو -7
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 اسم ملكان الصدور مسي بذلك ألنه عنه تصـدر كـل   : )1(وهو لغة
املشتقات من فعل وغريه عند البصريني، وأما الكوفيـون فيعتـربون أصـلها الفعـل،     

  .)2(وقال ابن طلحة كالمها أصل أي املصدر والفعل
  ، "حدث اجلاري على الفعلاسم لل: ")3(واصطالحا

اسم احلدث اجلاري على حروف فعله املشتمل علـى احلـروف األصـلية    :"أو هو
وإال فهو اسم املصدر حنو اغتسل اغتساال وتوضـأ توضـأ واسـم املصـدر     " والزائدة

  .غسل ووضوء
                                      

 .381: والقاموس ص 201: املصباح ص) 1(
وابــن عقيــل  2/163والصــبان علــى األمشــوين  2/183أوضــح املســالك  و 2/118شـرح التســهيل   )2(

 .167: وتوجيه اللمع ص 1/506-607
 .1/505وابن عقيل  2/182وأوضح املسالك  3/207والنحو الوايف  1/324ح التصريح شر) 3(
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 فخرج الفعل واحلرف  أي املصدر  وعرفه املصنف بقوله 
أي  يـأيت   وارورات  فخرجت املرفوعات

يف املضارع  يف املاضي  أي مثل  تغيريه من صيغة إىل أخرى 
 هو املصدر.  

 

وهو األول  مها  أي املصدر  : مث بني أنواع املصدر بقوله
 وهو الثاين.  

 أي املصـدر   ل أي اللفظي بقولـه  مث عرف األو
وهو القسم األول، يعين أن املصدر اللفظـي   مصدر  الذي يشتق منه 

هو الفعل  أي مثل  هو الذي وافق لفظه لفظ الفعل يف مادته وحروفه 
 ماهو املصدر اللفظي، ومثل علم يعلم علما وفهم يفهم فه.  

أي  فقط  املصدر  مث بني النوع الثاين بقوله 
مصدر معنوي يعين أن املصدر املعنوي هو الذي وافـق فعلـه يف املعـىن     الفعل 

مصدر مبعىن الفعل ال لفظـه   هو الفعل  أي مثل  دون اللفظ 
  مثل  هو الفعل صدر معنوي م   فقسه عليه، فهـو

  :، قال يف اخلالصة )1(يف احلقيقة نائب عن املصدر
ــذل       وقـــد ينـــوب عنـــه مـــا عليـــه دل ــرح اجل ــد واف ــل اجل ــد ك   كج

 
وغريه باملصدر املفعول املطلـق ،  )2(وإمنا يقصد املصنف تبعا أليب الفتح ابن جين

لتحقيـق أن بينـهما عمومـا وخصوصـا، ألن     وذلك تفسري للشيء مبا هو أعم منه، وا
 الْـأَرضِ  مـن  أَنبـتكُم  واللَّـه  ﴿: املفعول املطلق قد يكون غري مصدر كاسم املصدر

النسـاء  [﴾  الْميـلِ  كُـلَّ  تميلُـوا  فَلَـا  ﴿: ، والكلية والبعضية حنـو ]17نوح [﴾ نباتا                                       
 .2/165واألمشوين  2/184أوضح املسالك ) 1(
 .165: التوجيه اللمع ص) 2(
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129[﴿ ، ــو ــولَ ولَ ــا تقَ نلَيع ــض عــلِالْأَقَا ب ــة [﴾  وِي ــو ]44احلاق ــددا حن : ، أو ع
﴿موهدلفَاج انِنيةً ثَملْدإىل غري ذلك وكلها نائبة عن املصدر ج ،﴾.  

، "املصدر الفضلة املؤكد لعامله أو املـبني لنوعـه أو لعـدده   :" فاملفعول املطلق هو
ار وإمنا مسي مفعوال مطلقا ألنه هو الذي يصدق عليه قولنا مفعول من غري قيد باجلـ 

  :وحده، وأنواعه ثالثة 
 صلُّوا ، ﴿]164النساء [﴾  تكْليما موسى اللَّه وكَلَّم ﴿: املؤكد لعامله حنو -1
هلَيوا علِّمسا ويملس56األحزاب [﴾  ت.[  

، ]42القمـر  [﴾  مقْتـدرٍ  عزِيـزٍ  أَخـذَ  فَأَخـذْناهم  ﴿: حنو: املبني نوع عامله -2
  .لقاضيوجلست جلوس ا

  .، وخطبت خطبتني]14احلاقة [﴾  واحدةً دكَّةً فَدكَّتا ﴿: حنو: املبني لعدد عامله - 3
  :وعامل املفعول املطلق ثالثة أمور* 
  ].164النساء [﴾  تكْليما موسى اللَّه وكَلَّم ﴿: ما اشتق منه من فعل حنو -أ

  ].1الصافات [﴾  فاص والصافَّات ﴿: ما اشتق منه من وصف حنو -ب
  .)1(]63اإلسراء [ ﴾ موفُورا جزاًء جزاؤكُم جهنم فَإِنَّ ﴿: مصدر مثله حنو -ج

                                      
 198-196: وشـرح الشـذور ص   2/159والصـبان علـى األمشـوين     136-2/118شرح التسـهيل   )1(

 .1/323التصريح على التوضيح وشرح  1/505وابن عقيل  2/181وأوضح املسالك 
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املصدر هو احلدث اجلاري على حروف فعله املشتمل على احلروف األصـلية  ) 1

  .علم علما، وأمن أمنا: والزائدة حنو
  : واملصدر نوعان) 2
  .فق لفظه لفظ فعله حنو جلس جلوساوهو ما وا: لفظي -أ

  .وهو ما وافق معىن فعله دون لفظه حنو جلس قعودا: معنوي -ب
واملقصود باملصدر هنا هو املفعول املطلق وهو املصدر الفضلة املؤكد لعامله  -3

  .أو املبني لنوعه أو عدده، حنو علمته تعليما، وجلس جلوسا حسنا، وضربته ضربتني
  .طلق إما فعله أو وصفه أو مصدر مثلهوعامل املفعول امل -4

 
  .عرف املصدر لغة واصطالحا؟ -1
  ما الفرق بني املصدر واملفعول املطلق؟ -2
  ما هي أنواع املصدر؟ مثل لذلك؟ -3
  ما هي أنواع املفعول املطلق؟ مثل لذلك؟ -4
  ما هو عامل املفعول املطلق؟ -5



 

 

130 

 

 


 


 

 
 ما ضمن من اسم وقت أو مكان معـىن  "وهو

باطراد ويسميه البصريون ظرفا ويسميه الكوفيون مفعوال فيه ومساه الفراء حمـال  " يف"
ومساها الكسائي وأصحابه صفات، واعترضوا علـى البصـريني بـأن الظـرف لغـة      

  .)1(م الزمان واملكان كذلكالوعاء املتناهي األقطار وليس اس

 

أي االسم الدال عليه  يف اصطالح النحاة  قوله 
فخرج املرفوع وارور حنو يوم اجلمعة يوم سعيد، وفرحـت بيـوم    الفضلة 

م، أنا صائم اليـو : اجلمعة، وناصبه ما يذكر معه من فعل أو شبهه كاسم الفاعل حنو
أي مبالحظة معناها وهو الظرفيـة   زيد مكرم بكرة : أو اسم املفعول حنو

. الظرفيـة " يف"أحببت يوم اجلمعة، ألن اسم الزمان هنا ليس على معـىن  : فخرج حنو
  :وينقسم إىل قسمني

  .وهو ما دل على زمان غري حمدود حنو وقت وحني وزمن: مبهم -أ
سـاعة ويـوم وليلـة وأسـبوع وشـهر،      : دود حنـو وهو ما دل على وقت حمـ :خمتص - ب

                                      
 2/204وأوضـح املسـالك    1/337وشرح التصـريح   2/141و شرح التسهيل   1/341شرح املفصل ) 1(

 .2/184وحاشية الصبان 
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  .)1(وظروف الزمان كلها صاحلة لالنتصاب على الظرفية سواء يف ذلك املبهم واملختص
  :أي مثل مث مثل له بقوله 

1-  :صمت اليوم أو يوم اخلميس: حنو.  
2-  :مسرت الليلة: حنو.  
3-  زرتك غدوة، وقوله تعـاىل : حنو:﴿  ـارـونَ  النضرعـا  يهلَيا  عوغُـد 
  ].46غافر [﴾ وعشيا
4-  ــل ــبحوه ســافرت بكــرة اخلمــيس، ﴿: مث سةً وــر ــيلًا بكْ أَصو  ﴾

  ].42األحزاب [
5-  صليت سحر اجلمعة: حنو.  
6-  سأسافر غدا إن شاء اهللا: حنو.  
7-  جئتك عتمة السبت: مثل.  
8-  بكرت إىل املسجد صباح اجلمعة: حنو.  
9-  ذاكرت دروسي مساء األحد: حنو.  

10-  ال أصحب األشرار أبدا: مثل.  
11-  ال أقترف الشر أمد الدهر: حنو.  
12-  ي  قرأت حينا مـن الـدهر، و ﴿  : مثلالَّـذ  اكـري  ـنيح  قُـومت  ﴾

  .من ظروف الزمان ] 218الشعراء [

 

  :وملا فرغ من ظرف الزمان شرع يف بيان ظرف املكان فقال
  أي املفعول فيه عند النحاة  أي االسم الدال عليه

فخرج املرفوع وارور مثل مكان زيد حسـن،   من إضافة الدال للمدلول 
أي تقـدير معناهـا    ن زيد، فليس ظرفني يف االصطالح وجلست يف مكا

أحببت مكان زيد، فمكان مفعـول بـه ال   : وهي الظرفية ال تقدير لفظها، فخرج حنو
                                      

 .2/40والنحو املستطاب  2/209أوضح املسالك ) 1(
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  .مفعول فيه ألنه ال يدل على معىن الظرفية
  :أي مثل مث ضرب أمثلة لظرف املكان فقال 

1-  جلست أمام الشيخ: مثل.  
2-  صليت خلف املقام: وحن.  
3-  قام اإلمام قدام املصلني: مثل.  
4-  كَانَ وقفت وراء اإلمام و﴿: حنوو ماَءهرو كل79الكهف [﴾  م.[  

5-  جلسـت فـوق الكرسـي، و﴿   :حنـو  قفَـوي كُـلِّ  ولْـمٍ  ذع  ـيملع  ﴾
  ].76يوسف [

6-  ﴿مثل جلس حتت الشجرة و اهادافَن نا مهتح24مرمي [﴾  ت.[  
7-  حنو جلست عند املعلم.  
8-  مثل قعدت مع زيد.  
9- حنو جلست إزاء النيل.  

10-  مثل قعدت حذاء الدار.  
11-  حنو جلست تلقاء الكعبة.  
12-  جلست هنا و ﴿: مثل سفَلَي لَه موا الْيناهه يمم35احلاقة [﴾  ح.[  
13-  و ﴿: حنو ا قعدت ثَملَفْنأَزو ثَم رِين64الشعراء [﴾  الَْآخ.[  

 من ظروف املكان.  

)1( 

  .وهو ما ال حد له حيصره كأمساء اجلهات حنو فوق وحتت: املبهم -1
  .فرسخأمساء املقادير الدالة على املسافة كامليل وال -2
  .حنو جلست جملس زيد: ما كان مشتقا من مصدر عامله -3
  .وهو ما له اسم من جهة نفسه حنو دار وبيت ومسجد ومكة: املختص -4

                                      
 .44-2/42النحو املستطاب ) 1(
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1 
وكل ظرف زمان فهو صاحل للنصب علـى الظرفيـة والصـاحل لالنتصـاب علـى      

  :الظرفية من ظروف املكان نوعان
أمام : بيان صورة مسماه كأمساء اجلهات حنووهو ما افتقر إىل غريه يف : املبهم -أ

  .ووراء وميني ومشال وفوق وحتت حنوه
 منهـا  نقْعد كُنا وأَنا ما احتدت مادته ومادة عامله كذهبت مذهب زيد و ﴿ -ب
دقَاععِ مملس9اجلن [﴾  ل.[  
2 

 
شبهها كأن يستعمل مبتـدأ أو  وهو ما يفارق الظرفية إىل حالة ال ت: متصرف -أ

خربا أو فاعال أو مفعوال أو مضافا إليه حنو اليوم يوم مبارك وأعجبين اليوم، وأحببت 
  .يوم قدومك وسرت نصف اليوم

  :غري متصرف وهو قسمان -ب
  .قط وعوض: ما ال يفارق الظرفية أصال حنو -1
وعند ألن اجلـار  ما ال خيرج عنها إال بدخول اجلار عليه حنو قبل وبعد ولدن  -2

  .وارور أخو الظرف فهما سيان

                                      
 .190-2/188وحاشية الصبان على األمشوين  210-2/209أوضح املسالك ) 1(
وشـرح   190: وتوجيـه اللمـع ص   196-2/192وحاشـية الصـبان    211-2/210أوضح املسالك ) 2(

 .2/549السنهوري 
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ظرف الزمان هو اسم فضلة منصـوب دال علـى زمـان متضـمن معـىن يف       -1

  :الظرفية وهو نوعان
  .حنو حني ووقت: مبهم -أ

  .حنو يوم وساعة: خمتص -ب
هو اسم فضلة منصـوب دال علـى مكـان متضـمن معـىن يف      : ظرف املكان -2

  :أنواعالظرفية وهو أربعة 
  .فوق وحتت: املبهم حنو -أ

  .كامليل والفرسخ: أمساء املقادير -ب
  .حنو قعدت قعود الصيب: املشتق من مصدر عامله -ج
  .بيت وقرية: املختص حنو -د
  :الظرف نوعان -3
  .متصرف حنو يوم وساعة -أ

  .قط وعوض وقبل وبعد: غري متصرف مثل -ب

 
  عرف ظرف الزمان ومثل له؟ -1
  ا هي أنواعه؟م -2
  عرف ظرف املكان ومثل له؟ -3
  بني أقسامه ومثل لكل منها؟ -4
  ما الفرق بني الظرف املتصرف وغري املتصرف؟ -5
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     وهو مشتق من التحول، ويطلق لغة على الوقت الـذي أنـت فيـه
وعلى ما عليه الشخص من خري أو شر، واألفصح يف لفظه التذكري ومسع تأنيثه حنـو  

  :فرزدققول ال
  على جـوده ضـنت بـه نفـس حـامت         علــى حالــة لــو أن يف القــوم حامتــا

  :واألفصح يف ضمريه ووصفه التأنيث حنو
ــره واللياليــا       إذا أعجبتك الدهر حال مـن امـرئ   ــل أم ــه وواك   )1(فدع

وهو ما دل على هيئة وصاحبها متضمنا ما فيه معىن يف غـري تـابع   : "واصطالحا
  مالكقاله ابن " )2(وال عمدة 

الفضلة الصريح أو املؤول فيشمل اجلملة وعرفه املصنف بقوله 
أي  أي املبني املوضح  فخرج املرفوع وارور  والظرف 

  .أي الصفات خفي 
                                      

 .1/365وشرح التصريح  2/250واألمشوين  890: القاموس ص) 1(
 . 1/261شرح التسهيل ) 2(
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  .)1(أي أن احلال هو وصف فضلة منتصب مذكور لبيان اهليئة 
صوابه ما استبهم وإن كثر استعمال النحاة هلا يف باب احلـال   "ما انبهم: "وقوله

  .)2(والتمييز فلم يسمع عن العرب وانفعل خاص مبا فيه عالج وتأثري
فراكبـا حـال منصـوب     : أي مثـل  : مث مثل لـه بقولـه  

فمسرجا هي احلـال   وصاحب احلال مرفوع، ومثاله أيضا 
فراكبا حال منصوب بالفتحة وصاحب احلال منصوب  : ومثل

 من األمثلة.  

 

  :مث بني شروط احلال بقوله
1-    ادخلـوا  : فإن جاءت بلفظ املعرفـة أولـت مثـل

زائدة، وحنو جـاء   األول فاألول، أي مترتبني وجاؤوا اجلماء الغفري أي مجيعا، أو الالم
  .زيد وحده أي منفردا

2-   احلال  بأن يأخذ الفعل فاعله، واملبتدأ خربه
  .وهلم جرا ألن احلال فضلة وليس بعمدة

3 -      ـا يف املعـىن أي احلال املتصـف    غالبـا ألنـه
  .حقه أن يكون معرفة، ولكي ال يلتبس النعت باحلالكاملبتدأ يف املعىن حمكوم عليه ف

وقد يأيت صاحبها نكرة بقلة ملسوغ من عموم أو خصوص أو تأخري عـن احلـال   
  ].208الشعراء [﴾  منذرونَ لَها إِلَّا قَرية من أَهلَكْنا وما ﴿: حنو

  .فيها قائما رجل: حالة من قرية ومثل: فجملة هلا منذرون
فقياما  )3(»جالسا وصلى وراءه رجال قياما rصلى رسول اهللا  «: ثويف احلدي

  .حال من رجال
                                      

 .1/365وشرح التصريح  2/57والنحو املستطاب  2/249أوضح املسالك ) 1(
 .69: واملفردات ص 976: والقاموس ص 60-12/56لعرب لسان ا )2(
 .بنحوه ومل أقف عليه ذا اللفظ) 411(ومسلم ) 689(البخاري ) 3(
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فاألصل يف احلال أن يكون وصفا مشتقا ورمبا جاء جامـدا بقلـة   : االشتقاق -4
جامـد  " ثبات"فاحلال األوىل ] 71النساء [﴾  جميعا انفروا أَوِ ثُبات فَانفروا ﴿: حنو

  .مشتق" مجيعا"والثاين 
بأن ال يكون وصفا الزما ثابتا، ورمبا دلت على الوصف الثابـت  : االنتقال -5

  .)1(]114األنعام [﴾  مفَصلًا الْكتاب إِلَيكُم أَنزلَ الَّذي وهو ﴿: حنو

 

  :)2(وهي أربعة أنواع 
  ].21القصص [﴾  فًاخائ منها فَخرج جاء زيد راكبا، ﴿: احلال املبينة للهيئة حنو - 1
﴾  جميعـا  كُلُّهـم  الْـأَرضِ  فـي  مـن  لَـَآمن  ﴿: احلال املؤكدة لصاحبها مثل -2

  .، وجاء الناس قاطبة وكافة]99يونس [
  .، وعاث عمرو مفسدا]19النمل [﴾  ضاحكًا فَتبسم ﴿: املؤكدة لعاملها حنو - 3
  .زيد أبوك عطوفا: املؤكدة ملضمون اجلملة حنو -4
وتكون احلال لفظ مفرد وقد تأيت مجلة خربية مشتملة علـى رابـط مـن واو أو    * 

 لَـئن  ، و ﴿]243البقـرة  [﴾  أُلُوف وهم ديارِهم من خرجوا ﴿: ضمري أو ما حنو
أَكَلَه الذِّئْب نحنةٌ وبصبِطُـوا  و ﴿] 14يوسـف  [﴾ عاه  ـكُمضعضٍ  بعـبل  وـدع  ﴾

  ].36رة البق[
 علَى فَخرج ﴿: رأيت اهلالل بني السحاب، أو جارا أو جمرورا حنو: أو ظرفا حنو

همي قَوف هت3(]79القصص [﴾  زِين(.  
4 

  ].21القصص [﴾  خائفًا منها فَخرج ﴿: حنو: الفاعل -1
                                      

 .1/367وشرح التصريح  2/61والنحو املستطاب  2/252واألمشوين  325: شرح شذور الذهب ص) 1(
وشـرح املفصـل    2/251وأوضـح املسـالك    321: وشرح شذور الـذهب ص  2/297شرح التسهيل  )2(

1/372. 
 .2/69والنحو املستطاب  2/277وشرح األمشوين  2/285أوضح املسالك ) 3(
 .59-2/57النحو املستطاب ) 4(
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  .مثل ضرب زيد قائما: نائب الفاعل -2
  .ركبت الفرس مسرجا: فعول بهامل -3
  .لقيت عبد اهللا راكبني: الفاعل واملفعول معا حنو -4
  .مررت ند جالسة: ارور باحلرف حنو -5
  ].4يونس [﴾  جميعا مرجِعكُم إِلَيه ﴿: املضاف إليه حنو -6

 
  .ما عليه الشخص من خري أو شر وتؤنث وتذكر: احلال لغة -1

  ".وصف فضلة منتصب مذكور لبيان اهليئة": واصطالحا
  .االنتقال -االشتقاق، ج -أن يكون نكرة، ب -أ: شروطه -2
  .أن تكون فضلة -أن يكون صاحبها معرفة، هـ -د
  :أنواع احلال -3
  .املؤكدة لصاحبها -أ

  .املؤكدة لعاملها -ب
  .املؤكدة ملضمون اجلملة -هـ
  .ون خربية مشتملة على رابطقد تكون احلال مجلة أو ظرفا بشرط أن تك -4

 
  .عرف احلال لغة واصطالحا -1
  ما هي شروط احلال اخلمسة؟ -2
  .كم أنواع احلال؟ مثل لكل منها -3
  ما هي شروط كون احلال مجلة أو ظرفا؟ -4
  .اذكر ثالثة أمثلة تشتمل على حال مفرد ومثالني يكون فيهما احلال مجلة -5
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 مصدر ميز الشيء إذا خلصـه وفصـله عـن غـريه ممـا       )1(وهو لغة
ويسـمى  ].  59يـس  [﴾  الْمجرِمونَ أَيها الْيوم وامتازوا ﴿: يشاه ومنه قوله تعاىل

  تفسريا ومفسرا وتبينا ومبينا ومتييزا ومميزا
النكـرة   اة يف اصطالح النحـ  : واصطالحا عرفه املصنف بقوله

بفعـل أو شـبهه يف متييـز     الصريح فقط ألن التمييز ال يكون مجلة وال شـبهها،  
  .النسبة، وأما يف متييز الذات فالناصب هو الذات اليت رفع التمييز عنها اإلام

  أي املبني   صوابه استبهم، أي خفي كما تقدم يف احلـال
 أي األمساء.  

  . )2(واملعىن أن التمييز اسم نكرة فضلة مبعىن من يرفع إام اسم أو إمجال نسبة
وقد اتفق النحاة على أن ناصب التمييز املبني إلام اسـم الـذات هـو االسـم     

                                      
 .499: واملفردات ص 473: والقاموس ص 1/714الصحاح ) 1(
والصـبان علـى االمشـوين     2/295وأوضح املسـالك   331: وشرح الشذور ص 1/403شرح املفصل ) 2(

 .208: وتوجيه اللمع ص 1/601قيل وابن ع 2/288
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املبني الذي فسره التمييز على خالف يف توجيه كيفية عمل هذا االسم اجلامد، وأمـا  
مسنده مـن فعـل أو شـبهه عنـد سـيبويه واملـازري واملـربد         ناصب متييز النسبة فهو

  .)1(واجلمهور، وقيل ناصبه اجلملة كلها ورجحه ابن عصفور

 

  :والتمييز نوعان
  :وهو ما رفع إام اسم قبله جممل احلقيقة، ويقع): متييز املفرد(متييز الذات  -أ

 عشـر  أَحـد  رأَيـت  إِنـي  ﴿:ملكت عشرين نعجـة ومثـل   : ـ  بعد األعداد حنو
  ، ]4يوسف [﴾ كَوكَبا

  ]. 40النساء [﴾ ذَرة مثْقَالَ ﴿:اشتريت رطال زيتا وشربا أرضا: ـ وبعد املقاديرحنو
  .كم ماال ملكت: ـ وبعد كم االستفهامية حنو

  :متييز النسبة وهو ما رفع إام نسبة يف مجلة سابقة عليه وهو نوعان -ب
  : متييز حمول -1

  ، ]4مرمي [﴾  شيبا الرأْس واشتعلَ ﴿: عن الفاعل حنوـ  
  ، ]12القمر [﴾  عيونا الْأَرض وفَجرنا ﴿: ـ أو عن املفعول حنو

  ].34الكهف [﴾  مالًا منك أَكْثَر أَنا ﴿: ـ أو عن غريمها
  .)2(حنو هللا دره فارسا: متييز غري حمول -2

يف متييز  أي مثل  لك بقوله مث ضرب املصنف األمثلة لذ
متييز نسـبة   يف متييز النسبة أيضا  النسبة 

  .كذلك وكلها حمولة عن الفاعل
   يف متييز الذات بعد العـدد 

  .وهو متييز ذات بعد العدد كذلك
                                      

 .2/80والنحو املستطاب  298-2/297وأوضح املسالك  2/597شرح السنهوري ) 1(
والنحـو املسـتطاب    303-2/298وأوضـح املسـالك   2/325وشرح التسـهيل   1/403شرح املفصل  )2(

2/72-80. 
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وكالمها متييز نسبة حمول عـن املبتـدأ   و
  ].34الكهف [﴾  مالًا منك أَكْثَر أَنا ﴿: ومثاله يف القرآن

 

  :مث بني املصنف شروط التمييز بقوله
  التمييز   يعين أن التمييز كاحلال ال يكون إال نكرة خالفـا

  : بقول الشاعرللكوفيني مستدلني
  صددت وطبت الـنفس يـا قـيس عـن عمـرو         رأيتــك ملــا أن عرفــت وجوهنــا

  .يف النفس زائدة لضرورة الشعر ال معرفة" اْلـ"ورد بأن 
  التمييز    أي بعد مجلة تامة العناصـر فعليـة أو

  . اشتريت عشرين أرنبا وعندي ثالثون درمها: امسية حنو
ذا يدل على أنه ال يتقدم التمييز على عامله إذا كان امسا كرطل زيتا أو فعال وه

  :ما أحسنه رجال، وندر تقدمه على املتصرف حنو: جامدا حنو
ــىن  ــل املــ ــب بنيــ ــا تطيــ ــارا      أنفســ ــادي جهـ ــون ينـ ــي املنـ   وداعـ

وعند اجلمهور أنه شاذ خالفا للمازري واملربد والكسائي واجلرمي ورجحه ابـن  
  .)1(مالك

وجيوز جر التمييز مبن إن صلح ملباشرا حنو عنده قفيز من بر وشرب مـن أرض،  
هو متييز العدد والتمييز احملول عن الفاعل أو املفعول، " من"والذي ال يصلح ملباشرة 

فال يقال عندي عشرون من أرنب، وال طاب زيد من نفس، وال غرست األرض من 
  .)3(جيوز مطلقا: قال ابن جين، و)2(شجر، وجيوز فيما سوى هذه الثالثة

 
يتفقان يف مخسة أمور هي أمـا امسـان نكرتـان فضـلتان منصـوبان رافعـان        -

                                      
 .2/329وشرح التسهيل  2/298والصبان على األمشوين  305-2/304أوضح املسالك ) 1(
 .296-2/295األمشوين ) 2(
 .1/607وابن عقيل  212-211: توجيه اللمع ص) 3(
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  :لإلام، وخمتلفان يف سبعة أمور هي
  .احلال تأيت مفردا ومجلة خبالف التمييز فال يكون إال مفردا -1
  .كس التمييزأن احلال يتوقف معىن الكالم عليها ع -2
  .أن احلال مبينة للهيئات والتمييز مبني للذوات -3
  .احلال تتعدد خبالف التمييز -4
  .احلال قد تتقدم على عاملها خبالف التمييز -5
  .األصل يف احلال االشتقاق واألصل يف التمييز اجلمود -6
  .)1(احلال تأيت مؤكدة لعاملها خبالف التمييز -7

 
  .السم النكرة الفضلة مبعىن من يرفع إام اسم أو إمجال نسبةالتمييز هو ا -1
  : التمييز نوعان -2
  .ملكت عشرين نعجة: متييز الذات حنو -أ

  .اشتعل الرأس شيبا: متييز النسبة حنو -ب
  .شروط التمييز أن يكون امسا منكرا فضلة منتصبا متأخرا عن معموله -3
  .والتمييز احملول عن الفاعل أو املفعول جيوز جر التمييز مبن إال متييز العدد -4

 
  عرف التمييز لغة واصطالحا؟ -1
  بني أنواع التمييز؟ ومثل لكل منها؟ -2
  ما هي شروط التمييز؟ -3
  ما الفرق بني التمييز واحلال؟ -4
  مىت جيوز جر التمييز مبن؟ -5

  

                                      
 .2/301شرح األمشوين ) 1(
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  من إطالق املصدر وإرادة اسم املفعول ويصح محله على املصدر
من الثين مبعىن العطف ألن املستثىن معطـوف عليـه    )1(وهو اإلخراج، واالستثناء لغة

بإخراجه من حكم املستثىن منه، أو مبعىن الصرف ألنه مصروف عن حكـم املسـتثىن   
و إحدى أخواا ملا كان داخال أو مرتال مرتلة هو اإلخراج بإال أ: ")2(منه، واصطالحا

هو املخرج حتقيقا أو تقديرا من مذكور : ")3(، قاله األمشوين، وقال ابن مالك"الداخل
                                      

 .2/208وحاشية الصبان  1141: القاموس ص) 1(
 .2/220وأوضح املسالك بتحقيق هبود  213: وتوجيه اللمع ص 2/208األمشوين ) 2(
 .2/204شرح التسهيل البن مالك ) 3(
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  ".أو متروك بإال أو ما مبعناها
معىن االستثناء أن خترج شيئا مما أدخلت فيه غريه أو تدخله فيما : "وقال ابن جين
  .)1("أخرجت منه غريه

 

يعين ألفاظه وأدواته ـ   : بني املصنف أدوات االستثناء بقوله
وكأنه غلب احلروف ألن إال هي أم الباب وهي حرف ـ  مع أنه ليس فيما ذكر مـن   

  .احلروف سوى إال اتفاقا وحاشا عند سيبويه ومجاعة من البصريني
على ثالثة أقسام، منها ما هو حرف : ذكر املصنف منها مثانية وهي قوله 

إال ومنها ما هو اسم وهـي غـري وسـوى، ومنـها مـا هـو متـردد بـني احلرفيـة          : وهي
والفعلية، وهي خال وحاشا وعدا، وبقي عليه قسم رابع وهو يكون فعال دائما، وهي 
ليس، وال يكون عند اجلمهور خالفا للفارسي وابن شـقري يف ادعـاء حرفيـة لـيس،     

  :ستثناء هيوأدوات  اال
1-  ا هي األصل يف هذا البابا أل وهي حرف باتفاق، وإمنا بدأ.  
2-   الثاين وهي اسم اتفاقا.  
3-4-5   الثالث  الرابع  اخلامس    وهي اسم اتفاقـا، وفيهـا

  .كبِناء وسواء كسماء وسوى كرِضى كهدي  : لغات هي
6-  سادس ال  وهي مترددة بني الفعلية واحلرفية عند اجلميع ما مل تتقدم

  .عليها ما املصدرية فتتعني للفعلية وتلزم املضي
7-   السابع    وهي مترددة بني الفعلية واحلرفية عند غري سـيبويه، مـا مل

  .املصدرية فتتعني للفعلية وتلزم املاضي" ما"تتقدم عليها 
8-   الثامن     ويقال حاش وحشا وهي مترددة بـني الفعليـة واحلرفيـة

عند اجلمهور كاملازين واجلرمـي واملـربد والزجـاج واألخفـش والفـراء وأبـو عمـرو        
الشيباين وكثري من املتأخرين خالفا لسيبويه يف أا حرف دائما وللكوفيني يف أـا  

  .)2(فعل دائما
                                      

 .213لمع ص توجيه ال) 1(
 .213: وتوجيه اللمع ص 221-2/220أوضح املسالك ) 2(
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  .املستثىن -أ

  .املستثىن منه -ب
  .أداة االستثناء -ج

 

  :ينقسم حبسب وجود املستثىن منه وعدمه إىل نوعني -
  .وهو ما ذكر فيه املستثىن منه: االستثناء التام  -أ

  .وهو ما حذف فيه املستثىن منه: )الناقص( االستثناء غري التام -ب
  :وينقسم من جهة املعىن إىل نوعني

اء املتصل وهو الذي يكون فيه املستثىن من جنس املستثىن منه وحيكـم  االستثن -أ
  .جاء التالميذ إال زيدا: على أحدمها بضد ما حيكم به لآلخر حنو

وهو الذي ال يكون املستثىن فيه من جنس املسـتثىن منـه   : االستثناء املنقطع -ب
  .جاء األوالد إال محارا: حنو

  :قسمنيوينقسم من جهة اإلجياب والنفي إىل 
  .وهو الذي مل يسبق بنفي أو شبهه: استثناء موجب -أ

  .هو الذي سبق بنفي أو شبهه: استثناء سالب -ب

 

 : مث بني املصنف أحكام املستثىن بادئا حبكم املستثىن بإال فقـال 
  : )1(له حاالت: حكمه

أي غري  كر املستثىن منه بأن ذـ األوىل أنه 
مسبوق بنفي أو شبهه سواء أكان االستثناء منقطعا مثـل شـرب القـوم إال محـارا، أو     

فزيدا هو املستثىن املنصوب ألنه مل يسبق  أي مثل  متصال 
                                      

وشـرح التسـهيل البـن مالـك      439-1/414شرح املفصل البن يعـيش   و 2/310الكتاب لسيبويه  )1(
2/204-230. 
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ألنه  مثله أيضا  بنفي وألنه قد ذكر املستثىن منه وهو القوم 
  ].249البقرة [﴾  منهم قَليلًا إِلَّا منه فَشرِبوا تام موجب ومنه ﴿

أي تقدمه نفي  أي االستثناء  : ـ وأما احلالة الثانية وهي
 أي قد ذكر فيـه املسـتثىن منـه     أو شبهه من ي واستفهام إنكاري 

  : الوجهان
أي اتباع املستثىن للمستثىن منه بدل بعض عند البصريني وعطف  أوهلا 

  .نسق عند الكوفيني، وقدم املصنف هذا الوجه ألنه األرجح واملختار
  ثانيهما 1(إنه جائز حسن : قال سيبويه(.  أي
النصب على االستثناء، ب بالرفع على اإلتباع  مثل 

قـرأ السـبعة إال ابـن    ] 66النسـاء  [﴾  منهم قَليلٌ إِلَّا فَعلُوه ما ﴿: وحنو قوله تعاىل
 ولَـا  ﴿:عامر برفع قليل، على أنه بدل، وقرأ ابن عامر بالنصب على االستثناء وحنو

تفلْتي كُمنم دإِلَّا أَح كأَتراخلمسة والرفع عند ابن  ، بالنصب عند]81هود [﴾  ام
، بـالرفع  ]6النـور  [﴾ أَنفُسـهم  إِلَّـا  شـهداءُ  لَهم يكُن ولَم كثري وأيب عمرو، وحنو﴿

  .للسبعة
  : وإن كان منقطعا وجب النصب عند مجهور العرب وأجازت متيم اإلتباع حنو

بالنصب لكل السـبعة  ] 157النساء [﴾  الظَّن اتباع إِلَّا علْمٍ من بِه لَهم ما ﴿
بالنصـب  ] 20-19الليل [﴾  ابتغاَء إِلَّا تجزى نِعمة من عنده لأَحد وما ﴿: ومثله

  .لكل السبعة 
  احلالة الثالثة  أي االستثناء   بأن حذف املسـتثىن

سمى االستثناء مفرغا ألن الداخلة عليه وي إعرابه  منه 
أي مثل  ما قبل إال تفرغ للعمل فيما بعدها وصارت األداة ملغاة 

  فزيد فاعل لفعل قام  حنو  فزيدا مفعول به لفعل ضرب
  حنو فزيد جمرور حبرف اجلر.  

  :ه ثالث حاالتوخالصة األمر أن املستثىن بإال ل
                                      

 .313-2/312الكتاب لسيبويه ) 1(
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  .إذا كان الكالم تاما موجبا: وجوب النصب على االستثناء -1
إذا كان الكـالم  : التخيري بني اإلبدال وهو األرجح والنصب على االستثناء -2

  .تاما غري موجب
االسـتثناء  (يعرب حسب العوامل الداخلة عليـه إذا كـان الكـالم ناقصـا      -3
  : فقال )1(وسوىمث ثىن حبكم املستثىن بغري ). املفرغ
 حكمه أنه    على أنـه مضـاف

  .إليه ما قبله، أما أداة االستثناء نفسها فتأخذ حكم املستثىن بإال يف اإلعراب
  .ـ فتنصب إذا كان الكالم تاما موجبا حنو قام الرجال غري زيد

النصب على االسـتثناء إذا كـان الكـالم تامـا     ـ وحتتمل اإلتباع على البدلية أو 
  .ما قام أحد غري حممد وغري حممد: منفيا حنو

ما قام غري حممد، وما مـررت  : ـ تعرب حسب موقعها إذا كان الكالم ناقصا حنو
  .بغري حممد

واملعىن أن املسـتثىن بغـري وأخواـا وهـي سـوى وسـوى وسـواء دائمـا جمـرور          
  .باإلضافة

  :فقال )2(ملستثىن خبال وعدا وحاشامث ثلث ببيان حكم ا
  االسم  األداة  كذلك   كـذلك    فحكمـه أنـه

        باعتبار هذه األدوات أفعال واملسـتثىن مفعـول بـه هلـا ومل يقبلـه سـيبويه يف
وف جـر  على اعتبار هذه األدوات حـر  جيوز  حاشا، فهي عنده حرف جر مطلقا 

  .واعتبار املستثىن جمرورا ا وهو قليل ومل حيفظه سيبويه يف عدا
  أي مثل  على أن خـال  " زيدا"بنصب املستثىن

  .على أن خال حرف جر" زيد"فعل وخبفض املستثىن 
                                      

ألمشـوين  وا 222: وتوجيـه اللمـع ص   1/555وابن عقيـل   2/239وأوضح املسالك  2/343الكتاب  )1(
2/227. 

وتوجيه اللمع  1/561وابن عقيل  2/243وأوضح املسالك  2/245وشرح التسهيل  2/348الكتاب  )2(
 .225: ص
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  حنو         بالنصـب علـى أن عـدا فعـل وهـو مفعـول هلـا 
  .باجلر بالنصب  حنو  ى أن عدا حرف جر، باخلفض عل

فإن اقترنت ما املصدرية بعدا أو خال حنو قـام القـوم مـا خـال زيـدا متحضـت       
  .للفعلية ونصب املستثىن ألن ما املصدرية ال تتصل إال باألفعال

  .)1(وأما حاشا فال تليها ما املصدرية خالفا لبعضهم 
النوع الرابع الذي مل يذكره املصنف وهو االستثناء بلـيس  وحكم املستثىن يف *  

 rواليكون فاملستثىن يف هذا النوع واجب النصب ألنه خربمهـا، ويف احلـديث أنـه    
أتـوين  : وتقول )2(»ما أر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكل ليس السن والظفر«: قال

  .)3(ال يكون زيدا
4 

  :أقوالاختلفوا يف ناصب املستثىن على 
واختاره ابن مالك ونسـبه لسـيبويه واملـربد وعبـد القـاهر اجلرجـاين       " إال" -1

  .وعزي للزجاج، وصححه السنهوري واألمشوين
  .فعل حمذوف يقدر من معىن إال وهو مذهب الزجاج -2
بواسـطة إال ونسـب للسـريايف والفارسـي وابـن      " إال"الفعل املتقدم على  -3

  .ني وصححه ابن عقيلالباذش ونسبه الشلوبني للمحقق
  .بغري واسطة وهو مذهب ابن خروف" إال"الفعل املتقدم على  -4
  .حكي عن الكسائي" إال"الناصب أن أو إن مقدرة بعد  -5
  .الناصب املخالفة وعليه الكسائي -6

                                      
 .2/247أوضح املسالك ) 1(
 ).2507(و) 2488(البخاري ) 2(
واألمشـوين   1/560وابـن عقيـل    2/627وشرح السنهوري  2/242وأوضح املسالك  2/337الكتاب  )3(

 . 2/245تسهيل وشرح ال 2/239
 .215: وتوجيه اللمع ص 1/544وابن عقيل  621-2/620شرح السنهوري ) 4(
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االستثناء هو اإلخراج بإال أو إحدى أخواا لشيء لوال ذلك اإلخراج لكان  -1

  .األداة داخال فيما قبل
أدوات االستثناء هي إال وهي حرف إمجاعا وسوى وسوى وسواء وغري وهي  -2

  .أمساء دائما وخال وعدا وحاشا وهذه قد تكون حرفا وقد تكون فعال
  :حكم املستثىن بإال له ثالث حاالت -3
  .جاء األوالد إال خالدا: وجوب النصب إذا كان الكالم تاما موجبا حنو -أ

مـا  : اتباعه على البدلية وهو املشهور إذا كان تاما منفيا حنوجواز نصبه أو  -ب
  .جنح أحد إال خالدا أو خالد

يعرب حسب موقعه إذا كان الكالم منفيا غري تام حنو ما جنح إال زيـد ومـا    -ج
  .التقيت إال مبحمد

  :حكم املستثىن بغري وسوى -4
اة فتأخذ حكم املستثىن يكون املستثىن جمرورا دائما باعتباره مضافا إليه وأما األد

  .قام الرجل غري زيد، وما قام أحد غري حممد، وما مررت بغري حممد: بإال حنو
  :له حالتان: حكم املستثىن بعدا أو خال وحاشا -5
  .حنو زرت أصدقائي خال سعيدا: النصب باعتبارها أفعاال وهو مفعول هلا -أ

  .و جاء الرفاق عدا عليحن: اجلر باعتبارها حروف جر وهو جمرور حبرف اجلر - ب

 
  ما هو االستثناء لغة واصطالحا؟ -1
  ما هي أدوات االستثناء؟ قسمها إىل حروف وأمساء وأفعال؟ -2
  ما هو حكم املستثىن بإال؟ مثل لذلك؟ -3
  بني حكم املستثىن بغري وسوى؟ -4
  ما هو حكم املستثىن بعدا خال وحاشا؟ -5
على مستثىن بعدا منصوب ومجلتني حتتويان اذكر ثالث مجل حتتوي كل منها  -6

  .على مستثىن خبال جمرور
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  التربئة وهي النافية للخـرب عـن اجلـنس الواقـع     " ال"النافية للجنس املسماة

  .)1(و اجلمعيةبعدها نصا يف املفرد وأما املثىن واجلمع فتحتمل نفي اجلنس أو نفي التثنية أ

 

وتعمل عمل إن فتنصب االسم املعرب لفظا واملبين حمـال وترفـع اخلـرب بأربعـة     
  :)2(شروط هي

  .أن يكون امسها وخربها نكرتني -1
  .أن يكون امسها متصال ا مباشرة -2
  .وأن ال يدخل عليها جار -3
  .أن تكون نافية للجنس نصا -4

النافية  أيها الطالب  ط بقوله وقد ذكر املصنف أهم هذه الشرو
اليت رد النفي فإا تعمل " ال"الزائدة فهي مهملة و" ال"للجنس نصا احترازا من 

  .عمل ليس حنو ال رجل قائما
أي غالبا وإمنا نصبت امسها محال هلا على إن ملشاتها هلا يف املعىن وهـو   قوله 

                                      
 .166: وحاشية احلامدي على الكفراوي ص 2/3وحاشية الصبان  1/205شرح املفصل ) 1(
 .29واملفضل ص  361-1/360وابن عقيل  5-2/4واألمشوين  2/3أوضح املسالك ) 2(
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ويكون نصبها المسها لفظـا يف املضـاف إىل   " ال"ن ويف النفي عند املبالغة يف اإلثبات عند إ
نكرة أو الشبيه باملضاف حنو ال غالم سفر حاضر، وحمال يف املفرد ألنه مبين على ما ينصب 

فال تعمل  به خالفا للكوفيني فهو عندهم معرب كسابقيه حنو ال رجل يف الدار،
رد من ذلك مؤول بنكرة حنو قضية وال أبـا حسـن علـى    ال النافية للجنس يف املعرفة وما و

 فال ينون امسها، وبشرط مـا   فالتقدير وال مسمى ذا االسم هلا، 
: الواقعة امسا هلا فإن فصل بينها وبني امسها ألغيت كقوله تعاىل ال النافية للجنس 

يعـين أن ال إذا اختـل أحـد     : ه، قولـ ]47الصـافات  [﴾  غَـولٌ  فيهـا  لَا ﴿
الشرطني السابقني، بأن كان امسها غري نكرة أو فصل بينها وبينه ألغيت ووجب تكرارهـا  
عند اجلميع خالفا للمربد وابن كيسان، وإن مل تتكرر ألغيـت وإن تكـررت جـاز إعماهلـا     

  .)1(وإلغاؤها
فهذا املثال قد توفر فيه  أي مثل  : وقد مثل لذلك فقال

  .الشرطان السابقان فامسها نكرة متصلة ا
  امسها بل فصل بينـهما ألغيـت فــ   " ال"أي مل تباشر 

ففصـل  أي مثل  أي تكرار ال،  المسها 
كمـا يف هـذا املثـال     " ال"كن كـررت  بني ال وامسها اجلار وارور ول

  فينصب امسها  جاز  برفعه ال"ملغيا لـ "
 ،برفع رجل   ال"معمـال لــ "

  .بفتح رجل
شـرطا ثالثـا   " ال"مية فعدوا عدم تكـرار  وقد وهم غري واحد من شراح اآلجرو 

  .إلعماهلا عمل إن
*)2( 

  .ال صاحب علم ممقوت: املضاف إىل نكرة وحكمه النصب حنو -1
الشبيه باملضاف وهو ما اتصل به شيء مـن متـام معنـاه وحكمـه النصـب       -2

  .ال حسنا فعله مذموم وال طالعا جبال حاضر: كذلك حنو
ما ليس مضافا وال شبيها باملضاف فيدخل فيه : املفرد واملقصود به هنا ويف املنادى - 3

                                      
 .2/6الصبان  وحاشية 2/5انظر أوضح املسالك ) 1(
 .2/7واألمشوين  218: والتحفة الوصابية ص 2/635شرح السنهوري ) 2(
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 الْكتـاب  ذَلـك  ﴿: ال رجلَ قائم وحنو : املثىن واجلمع وحكمه البناء على ما ينصب به حنو
 ، وال رجالَ قيام، وال مسلمات قائمـات وال رجلـني قائمـان، وال   ]2البقرة [﴾  فيه ريب لَا

مسلمني قائمون، ومذهب الكوفيني واجلرمي والزجـاج والسـريايف والرمـاين ونسـب إىل     
  .)1(سيبويه أنه معرب كسابقيه، ورده ابن مالك يف التسهيل

 
النافية للجنس هي النافية للخرب عن اجلـنس الواقـع بعـدها وتعمـل     " ال" -1

  .عمل إن فتنصب االسم وترفع اخلرب
  : شروط عملها -2
  .أن يكون امسها وخربها نكرتني -أ

  .اتصال امسها ا -ب
  .أن ال يدخل عليها اجلار -ج
  .أن تكون نافية للجنس نصا -د
  :أنواع امسها -3
  .ال صاحب كسل حمبوب: املضاف إىل نكرة وحكمه النصب حنو -أ

  .ال طالعا جبال موجود: الشبيه باملضاف وحكمه النصب أيضا حنو -ب
وحكمه البناء على ما ينصـب بـه،   : س مبضاف وال شبيه بهاملفرد وهو ما لي -ج

  .ال رجلَ قائم وال مسلمني حاضرون:مثل

 
  ما هو عمل ال النافية للجنس؟ و ما هي شروط عملها؟ -1
  ما هي أنواع امسها؟ -3
اذكر أربعة مجل حتتوي كل منها على  امسها وهو منصوب وثالثة حتتوي على  -4

  .ال امسها مبين 

                                      
 .فما بعده  1/485رح التسهيل ش) 1(
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 الطلب والدعاء واشتقاقه  )1(وهو اسم مفعول من النداء  وهو لغة
  .)2(»ألقه على بالل فإنه أندى منك صوتا«: من ندى الصوت وهو بعده ويف احلديث

أو إحدى أخواا " يا"طلب املتكلم إقبال املخاطب إليه باحلرف : )3(واصطالحا
  .يقصد به طلب االستجابة كنداء اهللا سبحانه سواء كان اإلقبال حقيقيا أو جمازيا

  :واختلف النحاة يف عامل املنادى على أقوال
  .عامله فعل مضمر وجوبا فيكون املنادى مفعول به وهذا رأي اجلمهور -أ

العامل معنوي وهو القصد ورد بأنه ال يوجد يف عوامـل النصـب مـا هـو      -ب
  .معنوي
  .ل وهذا مذهب الفارسيالعامل هو حرف النداء نيابة عن الفع -ج
  .العامل أداة النداء بنفسها ال نيابة عن غريها -د

                                      
 .355: واملصباح ص 1204: القاموس ص) 1(
 ).706(وابن ماجه ) 499(أبوداود ) 2(
بتحقيـق   وأوضـح املسـالك   3/197والصبان على األمشوين  2/163وشرح التصريح  2/182الكتاب  )3(

 .4/3هبود 
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*)1( 

  .اهلمزة املقصورة وهي للقريب -1
أي املقصورة جعلها ابن احلاجب للقريب خالفا البن مالك وابـن هشـام    -2

  .وغريمها
  .آ اهلمزة املمدودة وهي البعيد -3
لبعيد كذلك، قال ابن مالك أنه مل يذكرها والـيت قبلـها   آي املمدودة وهي ل -4

  .إال الكوفيون
  .أيا وهيا ووا كلها للبعيد أو القريب املرتل مرتلته -5-6-7
وهي للبعيد وهي أم الباب لذلك تقدر فيما حذفت منـه األداة وتـتعني   : يا -8

  يا اهللا للمسلمني : يف نداء اسم اهللا ويف االستغاثة حنو
  .للندبة حنو وامعتصماه" وا"إن أمن اللبس ـ و  وتتعني هي ـ

 عـن  أَعـرِض  يوسـف  ﴿: عند ظهور املعـىن حنـو   )2(وجيوز حذف حرف النداء* 
 أَدوا أَنْ ، و ﴿]31الـرمحن  [﴾  الثَّقَلَان أَيها لَكُم سنفْرغُ ، و ﴿]29يوسف [﴾ هذَا
إِلَي ادبع املندوب واملستغاث واملنادى البعيد واسم اهللا، إال يف ]18الدخان [﴾  اللَّه.  


3

 

  :هي بينها املصنف بقوله 
واملقصود باملفرد ما ليس مضافا وال شبيها بـه فيشـمل    أوهلا  -1

﴾  يمإِبـراه  يا املثىن واملفرد واجلمع حنو يا معدي كرب ويا رجالن ويا مسلمون و ﴿
                                        ].76هود [
واألمشوين  4/4وأوضح املسالك  2/164وشرح التصريح  3/277وشرح التسهيل  4/26شرح املفصل ) 1(

 .320: وتوجيه اللمع ص 2/233وابن عقيل  3/197
، وتوجيـه  2/646وشـرح السـنهوري    2/164وشرح التصريح  3/199واألمشوين  4/7أوضح املسالك ) 2(

 .320: اللمع ص
وشرح التصريح  2/236وابن عقيل  4/12وأوضح املسالك  3/203واألمشوين  3/283سهيل شرح الت )3(

2/165. 
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2-   ثانيها      ـا معـني فعـرض تعريفهـا وهي اليت قصد
  .بسبب النداء حنو يا رجل تريد رجال بعينه

3-   ثالثها     ،كقول الواعظ يا غـافال واملـوت يطلبـه
  .يا رجال خذ بيدي: وقول األعمى

4-   رابعها املنادى ـا  ﴿: واء كانت إضافة حمضة حنـو سنبر  ـراغْف 
  .يا حسن الوجه: ، أو غري حمضة حنو]147آل عمران [﴾ لَنا

5-   خامسها  وهو ما اتصل به شيء من متام معناه أي جاء
بعده معمول يتمم معناه سواء كان هذا املعمـول مرفوعـا بـه أم منصـوبا أم جمـرورا      

  .حسنا وجهه ويا طالعا جبال ويا رفيقا بالعبادباحلرف حنو يا 

 

  :مث بني املصنف حكم كل واحد من هذه األقسام فقال
  حكم  وحكم   مـافهو أ
 من غري تنوين إن كانا يرفعان بذلك وإال  فيبنيان على ما يرفعان به.  

من املفرد العلم والنكرة املقصودة يبىن على ما يرفع به واملعىن أن كال 
 ألن املبين ال ينون.  
يف املفرد العلم  أي مثل  فإن كان يرفع بالضم بين عليها  -
 ﴿ ا ملعني يف النكرة املقصودة وحنوي وحـبِطْ  نـلَامٍ  اهـا و ﴿] 48هـود  [﴾  بِسي 
ضلَ أَريابع اَءك44هود [﴾  م.[  

  .يا زيدان ويا رجالن تعلما: وإن كان يرفع باأللف فإنه يبىن على ذلك حنو
  .يا زيدون ويا مسلمون تقدموا: وإن كان يرفع بالواو فإنه يبىن عليها مثل

وإمنا بين املفرد العلم والنكرة املقصودة، ألمـا أشـبها الكـاف االمسيـة يف حنـو      
 أنواع املنادى  اد واخلطاب والتعيني قوله أدعوك من حيث اإلفر

يعين أن هذه  وهي املضاف والشبيه باملضاف والنكرة غري املقصودة 
  .األنواع الثالثة ينصب فيها املنادى بالفتحة أو ما ينوب عنها

  ].64آل عمران [﴾  ابِالْكت أَهلَ يا مثل يا معلمي املدرسة اجتهدوا و﴿: املضاف - 
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  .يا راغبا يف العلم تصرب ويا طالعا جبال احترس: الشبيه باملضاف حنو -
  .يا غافال تب إىل ربك: النكرة غري املقصودة مثل -

 
أو " يـا "طلـب إقبـال املخاطـب بـاحلرف     : الطلب واصطالحا: النداء لغة -1

  .إحدى أخواا
مزة ممدودة ومقصورة وأي ممـدودة ومقصـورة   يا واهل: حروف النداء مثانية هي -2

  .وأيا وهيا ووا
  :أنواع املنادى مخسة هي -3
املفرد العلم وهو العلم الذي ليس مضافا وال شبيها به وحكمه البناء علـى   -أ

  .يا زيد تعلم ويازيدون تعلموا: ما يرفع به حنو
  .جالن ادخالالنكرة املقصودة وحكمها البناء على ما يرفع به أيضا حنو يا ر -ب
  .يا مسلم صل كل صالة يف وقتها: النكرة غري املقصودة وحكمه النصب مثل - ج
  .يا عبد اهللا تعلم دينك: املضاف وحكمه النصب كذلك حنو -د

  .يا رفيقا بالعباد الطف يب: الشبيه باملضاف وحكمه النصب حنو  -هـ

 
  .عرف املنادى لغة واصطالحا؟ -1
  ادى؟ما هو عامل املن -2
  ما هي حروف النداء؟ -3
  .؟ بني كال منها ومثل له؟.اذكر كل واحد من أنواع املنادى -4
  .اكتب ثالث مجل حتتوي كل منها على منادى مبين وثالث حتتوي منادى معربا؟ - 6



 

 

157 

 

 


 

 

 

    ويسمى املفعول ألجله واملفعول له وهو املصدر الـذي يـدل
  .)1(على سبب وعلة ما قبله ويشارك عامله يف وقته وفاعله

ا وهو املصدر املعلل به حدث شاركه يف الوقت والفاعل حتقيق:"وقال ابن مالك 
  ")2(أو تقديرا

  ، "العلة اليت تدعو إىل اإلقدام على الفعل: "وقال ابن اخلباز 
  .)3("ما فعل ألجل فعل مذكور: "وقال ابن احلاجب

جئـت  : فيشمل الصريح حنـو  أي املفعول ألجله  وعرفه املصنف بقوله 
صل أن األحكام ال هذا حكم واأل جئت أن أكرم زيدا :إكراما لزيد، واملؤول حنو

الـذي   أي علة  أي توضيحا  تكون يف التعريف 
فإجالال  : ممثال له أي مثل  : قبله مث مثل لذلك فقال

 فابتغاء مثاله أيضا  مفعول ألجله منصوب بالفتحة الظاهرة 
  .مفعول من أجله منصوب بالفتحة

                                      
 .2/197وأوضح املسالك بتحقيق هبود  2/179الصبان على األمشوين ) 1(
 .2/137شرح التسهيل ) 2(
 .196: توجيه اللمع ص) 3(
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  :)1(مخسة هي
  .أن يكون مصدرا فال يصح جئتك السمن والعسل -1
قلبيا أي من أفعال الـنفس الباطنيـة كالرغبـة والرهبـة واحملبـة واإلجـالل        -2

  .ليخرج بذلك أفعال اجلوارح كالقراءة والكتابة فال جيوز جئتك قراءة للعلم
  .يكون علة ملا قبله فال يصح أحبك إجالال لزيد أن -3
  .أن يتحد مع عامله يف الزمن فال جيوز جئتك اليوم لإلكرام غدا -4
  .أن يتحد مع عامله يف الفاعل فال جيوز جئتك حملبتك إياي -5
أن اليكون من لفظ الفعـل حنـو حيـل حمـيال ألنـه حينئـذ منصـوب علـى          -6

غري كونه علة فحكمه اجلـر حبـرف يـدل علـى      املصدرية فإن فقد أحد هذه الشروط
  .التعليل


2

 

بكثرة إن كان بـأل  : وجيوز جر املستويف هلذه الشروط حبرف يدل على التعليل* 
قام زيد إلجالل عمرو، وضربت ابين للتأديـب، واملعـىن   : وبقلة إن كان جمردا، فتقول

يترجح جره إذا كان حملى بأل بل يندر أنه يترجح نصب املفعول له إذا كان جمردا، و
  :نصبه حنو قول الشاعر

ــاء    ــن اهليجـ ــنب عـ ــد اجلـ   ولــــو توالــــت زمــــر األعــــداء    ال أقعـ
البقـرة  [﴾  اللَّـه  مرضـاة  ابتغـاءَ  أَمـوالَهم  ينفقُونَ ﴿: ويستويان يف اإلضافة حنو

  ].74البقرة [﴾  اللَّه ةخشي من يهبِطُ لَما منها وإِنَّ ﴿: ، وقوله]265
  

                                      
 .2/648وشرح السنهوري  2/197وأوضح املسالك  2/179الصبان على األمشوين ) 1(
، 2/685وشـرح السـنهوري    2/182واألمشـوين   233: والتحفة الوصابية ص 2/201أوضح املسالك ) 2(

 .2/49والنحو املستطاب 196: وتوجيه اللمع ص
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املفعول ألجله هو املصدر الذي يدل على علة وسبب ما قبله وشارك عامله  -1

  .يف وقته وفاعله
  :شروط نصب املفعول ألجله هي -2
  .أن يكون مصدرا -أ

  .أن يكون قلبيا -ب
  .أن يكون علة ملا قبله -ج
  .أن يتحد مع عامله يف الزمن -د

  .ع عامله يف الفاعلأن يتحد م -هـ
  .أن ال يكون من لفظ الفعل -و

  .فإن فقد أحدها غري التعليل جر حبرف جر دال على التعليل
ويستويان " اْل"يترجح نصب املفعول له إذا كان جمردا وجره إذا كان حملى بـ -3

  .يف حال اإلضافة

 
  عرف املفعول ألجله؟ -1
  ما هي أمساؤه؟ -2
  ؟ما هي شروط نصبه -3
  مىت يترجح جره؟ ومىت يترجح نصبه؟ -4
  .اكتب مخسة أمثلة للمفعول ألجله املنصوب ومخسة أخرى وهو جمرور -5
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     وهو االسم الصريح الفضلة املنصوب بالفعل أو مـا فيـه معنـاه
وحروفه، الذي يذكر لبيان الذات اليت فعل الفعل مبصاحبتها الواقع بعد واو تفيـد  

  .)1(املعية نصا
هو االسم التايل واوا جتعله بنفسها يف املعىن كمجرور مع ويف :"وقال ابن مالك 

  ")2( اللفظ كمنصوب معدى باهلمزة
 الصريح الفضلة  أي املفعول معه  : وعرفه املصنف بقوله

وإيضاح  قصد  يف الكالم  فخرج املرفوع وارور 
  أي مبصاحبته  الواقع بعد واو تفيد املعية نصا، مث مثل له بقوله 

فاجليش مفعول معه منصوب وعالمـة نصـبه الفتحـة     أي مثل 
  .الظاهرة

  مثاله أيضا    أي معها فاخلشبة مفعول معـه منصـوب
  .بالفتحة الظاهرة

                                      
وشرح السـنهوري   2/217وأوضح املسالك  234: والتحفة الوصابية ص 173: شرح الكفراوي ص) 1(

 .198: لمع صوتوجيه ال 2/197والصبان على األمشوين  2/678
 .2/187شرح التسهيل ) 2(
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  :وأشار ذين املثالني إىل حكم نصب املفعول معه وله حالتان
بـاحلكم كمـا يف املثـال    وهو أن يصح تشريك ما بعد الواو ملا قبلها : اجلائز -أ

األول، فاجليش يصح تشريكه لألمري يف حكم ايء فتقول جاء األمري واجليش برفع 
  .اجليش على أنه معطوف على األمري

الواجب وهو الذي ال يصح تشريك ما بعد الواو ملا قبلها يف احلكم كمـا   -ب
ومثاله ) اإلرتفاع(اء يف املثال الثاين فاخلشبة ال ميكن تشريكها للماء يف حكم االستو

  .)1(ذاكرت واملصباح أي مصاحبا املصباح: أيضا
 

  :)2(ناصب املفعول معه فيه أقوال
أن العامل فيما قبل الواو من فعل أو وصف حنـو أنـا سـائر وزيـدا، وهـذا       -أ

  .مذهب البصريني وطائفة من الكوفيني ورجحه ابن مالك وابن هشام
قاله الزجاج ورد بأنه حيئنذ مفعول بـه  ناصبه فعل مضمر بعد الواو  - ب
  .ال معه
ناصبه هو الـواو ورد بأـا لـو كانـت عاملـة      : وقال عبد القاهر اجلرجاين -ج

  .جلست وإياك: التصل ا الضمري يف حنو
  .وقال الكوفيون الناصب له معنوي وهو املغايرة بني ما قبل الواو وما بعدها -د

  . انتصابه على الظرفوقال األخفش وطائفة من الكوفيني -هـ

                                      
 .236: و التحفة الوصابية ص 204/ 2واألمشوين  2/689وشرح السنهوري  2/215أوضح املسالك  )1(
والصـبان علـى األمشـوين     2/214وأوضح املسالك  2/692شرح السنهوري  و 2/187شرح التسهيل  )2(

2/199-200. 
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هو االسم الصريح الفضلة املنصوب بالفعل أو ما فيه معنـاه  : املفعول معه -1

  .الذي يذكر لبيان الذات اليت فعل الفعل مبصاحبتها الواقع بعد واو تفيد املعية نصا
  :وهو نوعان -2
: م مثـل وهو أن يصح تشريك ما بعد الواو ملا قبلها يف احلك: جائز النصب -أ

  .سار الرجل واجلمل
واجب النصب وهو ما ال يصح تشريك ما بعـد الـواو مـع مـا قبلـها يف       -ب

  .سرت والطريق: احلكم حنو
  .ناصبه هو العامل فيما قبل الواو من فعل أو شبهه -3

 
  عرف املفعول معه؟ -1
  .بني أنواعه ومثل لكل منها؟ -2
  ما هو ناصبه؟ -3
  .للمفعول معه؟اذكر ثالثة أمثلة  -4
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حنو كان الشيخ شـابا   النوع احلادي عشر وهو  قوله 

  حنو إن زيدا قائم     لن نتكلم عليهمـا هنـا ألنـه

فال حاجة إىل التكرار.  
  األنواع الثاين عشر والثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر وهي

 النعــت والبــدل والعطــف والتوكيــد : األربعــة  يف
  .املرفوعات أيضا

  .دا العاقلرأيت زي: فمثال النعت املنصوب
  .أكرمت زيدا وخالدا: ومثال العطف املنصوب
  .رأيت زيدا نفسه: ومثال التوكيد املنصوب

  .أكلت الرغيف نصفه: ومثال البدل من املنصوب
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     من إضافة الصفة للموصـوف أي األمسـاء املخفوضـة أو

  .واإلضافة لبيان الواقع ال لالحتراز ألنه ال خيفض إال األمساء" من"على معىن 
  .على املشهور عند املتأخرين من األمساء  قوله 

  اخلفض هو اصطالح الكوفيني ويسميها البصريون حروف
اجلر ألا تعمل اجلر فيما بعدها ظاهرا أو مقدرا أو حمليا كما يقال حروف النصب 
وحروف اجلزم لذلك، أو ألا جتر معاين األفعال وشبهها وتوصلها إىل ما جتره، ومن 

 األفعال وتربطها مبـا  أجل ذلك مساها الكوفيون حروف اإلضافة ألا تضيف معاين
  .بعدها ويسموا حروف الصفات ألا حتدث صفة يف االسم من ظرفية أو غريها

وقدم اجلر حبرف اجلر على اجلر باإلضافة ملـا قيـل مـن أن العامـل يف اإلضـافة      
  .)1(حرف اجلر املقدر

على رأي السهيلي وأيب  أي جمرور  النوع الثاين  قوله 
                                      

  3/480شرح املفصل البن يعيش ) 1(
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ن وبعض املتأخرين وقال سيبويه واجلمهـور جيـر املضـاف إليـه باملضـاف وهـو       حيا
الراجح بدليل اتصال الضمري به والضمري ال يتصل إال بعامله، ورجحه ابن هشام 

  .واألمشوين والكفراوي وغري واحد
  .وقيل اجلار ما تضمنته اإلضافة من معىن الالم وهو مذهب الزجاج وهو ضعيف

  .)1(إن اجلار للمضاف حرف جر مقدر: نصاريوقال ابن الباذش األ
  :واإلضافة لغة مطلق اإلسناد كقول امرئ القيس •

ــا   ــفنا ظهورنـ ــا أضـ ــا دخلنـ   إىل كــل حــاري جديــد مشــطب       فلمـ
إسناد اسم إىل غريه على ترتيل الثاين من األول مرتلة تنوينه أو ما : "واصطالحا
  .)2(قاله ابن هشام" يقوم مقام تنوينه

  .)3("نسبة تقييدية بني امسني توجب لثانيهما اجلر أبدا" :وقال الصبان
  النوع الثالث    على رأي اخلليل واألخفـش واجلرمـي أن

العامل هو التبعية، وقال سيبويه واجلمهور إن العامل يف التابع هو العامل يف املتبوع 
بـدل مثلـهم وهـو ظـاهر     يف النعت والبيان والتوكيد وهو الراجح، وقال املربد إن ال

  .مذهب سيبويه واختاره ابن مالك
  .عامل البدل حمذوف من جنس عامل متبوعه: وقال اجلمهور

  .وقال ابن عصفور عامله عامل متبوعه على أنه نائب عن العامل احملذوف
وأما عطف النسق فعند اجلمهور عامله عامـل متبوعـه بواسـطة احلـرف وقيـل      

  .)4(لكاحلرف وقيل حمذوف وقيل غري ذ
وترك املؤلف عوامل أخرى لضعفها مثل اجلـر باـاورة حيـث يكـون االسـم      

وقـول  " جحر ضب خـرب "يستحق غري اجلر فيجر اورة ارور مثل قول بعضهم 
  :امرئ القيس

                                      
 .3/71وأوضح املسالك بتحقيق هبود  25-2/24وشرح التصريح  2/357ة الصبان حاشي) 1(
 .430: شرح الشذور ص) 2(
 .2/356حاشية الصبان ) 3(
 .2/698شرح السنهوري بتحقيق حممد خليل شرف ) 4(
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ــه    ــرانني وبلـ ــبريا يف عـ ــأن ثـ ــل     كـ ــاد مزمـ ــاس يف جبـ ــبري أنـ   )1(كـ

 

ــان القســم األول   ــالمث شــرع املصــنف يف بي ــو  : فق القســم األول وه
  أي حــرف اجلــر   أحــد حــروف اجلــر

منها ثالثة تقدمت يف االستثناء وهي عدا وخال وحاشـا، وثالثـة شـاذة     )2(العشرين
  :وهي

أخرجها مىت كمـه، وقـال   : مىت يف لغة هذيل وهي مبعىن من االبتدائية ومسع -1
  :الشاعر

ــتشـــربن مبـــاء ا ــيج      لبحـــر مث ترفعـ ــن نئـ ــر هلـ ــج خضـ ــىت جلـ   مـ
  : لعل يف لغة عقيل ومنه -2

ــا  ــلكم علينـــ ــل اهللا فضـــ   بشــــــيء أن أمكــــــم شــــــرمي    لعـــ
  :كي مثل قول الشاعر -3

ــا   ــر فإمنـ ــع فضـ ــت مل تنفـ ــا       إذا أنـ ــر وينفع ــا يض ــىت كيم ــراد الف   ي
  .أي للضر والنفع

  :واألربعة عشر الباقية ذكرها املصنف فقال
1-   ـا أم حـروف اجلـر النفرادهـا جبـر      وجترا أل الظاهر املضمر وبدأ

: األول التبعـيض حنـو  : الظروف اليت ال تنصرف كقبل وبعد، وهلا عـدة معـان هـي   
 ننسخ ما ﴿: ، والثاين بيان اجلنس حنو]92آل عمران [﴾  تحبونَ مما تنفقُوا حتى﴿

نم ةتداء الغاية املكانية باتفاق حنو، والثالث اب]106البقرة [﴾  َآي :﴿ نم جِدسالْم 
، والزمانية على خالف أي خالفا ألكثر البصـريني حنـو مـن    ]1اإلسراء [﴾  الْحرامِ

مرمي [﴾  أَحد من منهم تحس هلْ ﴿: أول يوم، والرابع التنصيص على العموم مثل
                                      

 .436: انظر شرح الشذور ص) 1(
 2/302مشـوين  واأل 416: وشـرح الشـذور ص   3/3وأوضح املسـالك   58-3/3انظر شرح التسهيل ) 2(

 .2/2وشرح التصريح 
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، ]38التوبـة  [﴾  الْـَآخرة  من الدنيا حياةبِالْ أَرضيتم ﴿: البدل حنو: ، واخلامس]98
، والسـابع  ]9اجلمعـة  [﴾  الْجمعـة  يومِ من للصلَاة نودي إِذَا﴿: والسادس الظرفية

فَويـلٌ  ، كما تـأيت للمجـاوزة ﴿  ]25نوح [﴾  أُغْرِقُوا خطيئَاتهِم مما ﴿: التعليل حنو
ةيلْقَاسل مهقُلُوب نكْرِ مذ 22الزمر [﴾  اللَّه .[  

  :وهي جتر الظاهر واملضمر ومعانيها أربعة هي : واحلرف الثاين -2
 الْمسـجِد  إِلَـى  الْحـرامِ  الْمسـجِد  ن﴿م: انتهاء الغاية مكانية أو زمانية حنو -أ

  ].187البقرة[ ﴾لِثُم أَتموا الصيام إلَى اللَّي﴿: وقوله] 1اإلسراء [ ﴾الْأَقْصى
، ]52آل عمـران  [﴾  اللَّـه  إِلَـى  أَنصارِي من ﴿: حنو) املصاحبة(مبعىن مع  -ب
  ].2النساء [﴾  أَموالكُم إِلَى أَموالَهم تأْكُلُوا ولَا وحنو ﴿
  ].87النساء [﴾ الْقيامة يومِ إِلَى لَيجمعنكُم ﴿: الظرفية حنو -ج
  .أمر األمة إىل رئيسها: واالختصاص حن -د
3-   احلرف الثالث هو وجتر الظاهر واملضمر ومعانيها أربعة هي:  
  .حنو سرت عن البلد، ورميت عن القوس: ااوزة -أ

  .، أي حاال بعد حال]19االنشقاق [﴾  طَبقٍ عن طَبقًا ﴿: البعدية -ب
  ].38حممد [﴾  نفِْسه عن لُيبخ فَإِنما يبخلْ ومن ﴿: االستعالء -ج
  .، أي ألجله]53هود [﴾ قَولك عن َآلهتنا بِتارِكي نحن وما﴿: التعليل -د
4-   احلرف الرابع وجتر الظاهر واملضمر ومعانيها مخسة هي:  
  ].22املؤمنون [﴾ تحملُونَ الْفُلْك وعلَى وعلَيها﴿: االستعالء حنو -أ

  .، أي يف حني غفلة]15القصص [﴾ غَفْلَة حنيِ علَى﴿: الظرفية حنو -ب
  :ااوزة حنو -ج

ــري    ــو قشـ ــي بنـ ــيت علـ ــاها      إذا رضـ ــبين رضــ ــر اهللا أعجــ   لعمــ
  ].37احلج [﴾ هداكُم ما علَى اللَّه لتكَبروا﴿: التعليل حنو -د

، ]6الرعـد  [﴾ ظُلْمهِم علَى للناسِ مغفرة لَذُو ربك وإِنَّ﴿: حنو: املصاحبة -هـ
  .أي مع ظلمهم

5-   احلرف اخلامس وهي جتر الظاهر واملضمر ومعانيها ستة هي:  
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غُلبت الروم في أَدنى الْأَرضِ وهم من بعد ﴿: الظرفية مكانية أو زمانية حنو -أ
نِنيعِ سي بِضونَ فبلغيس 4-2الروم [﴾ غَلَبِهِم[.  

  ].14النور [﴾ عظيم عذَاب فيه أَفَضتم ما في لَمسكُم﴿: السببية -ب
  ].38األعراف [﴾ أُممٍ في ادخلُوا قَالَ﴿: املصاحبة -ج
  ].71طه [﴾ النخلِ جذُوعِ في ولَأُصلِّبنكُم﴿: االستعالء -د

التوبة [﴾ قَليلٌ إِلَّا الَْآخرة في الدنيا الْحياة متاع فَما﴿): املوازنة(املقايسة  -هـ
38.[  

  .، أي ألجله]32يوسف [﴾ فيه لُمتننِي الَّذي فَذَلكُن﴿: التعليل حنو -و
: وال جتر إال الظاهر املنكر وهي للتكـثري كـثريا حنـو    احلرف السادس  -6

يا رب كاسية «: وحديث]. 2احلجر  [﴾ مسلمني كَانوا لَو كَفَروا الَّذين يود ربما﴿
  .)1(»يف الدنيا عارية يوم القيامة

  :وتأيت للتقليل قليال مثل
ــوان      أال رب مولـــود ولـــيس لـــه أب   ــده أبـــ ــد مل يلـــ   وذي ولـــ
ــه   ــر وجه ــوداء يف ح ــامة س ــة ال تنقضــــــــي ألوان    وذي ش   جمللــــــ
ــبابه    ــس ش ــع ومخ ــل يف تس   مثــــانويهــــرم يف ســــبع معــــا و    ويكم

7-   احلرف السابع وجتر الظاهر واملضمر ومعانيها كثرية أمهها:  
  ].30النمل [﴾ الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِحنو ﴿: االستعانة -أ

  .، أي أذهبه]17البقرة [﴾ بِنورِهم اللَّه ذَهب﴿: التعدية -ب
  .بعتك هذا ذا: التعويض حنو -ج
  .أمسكت بزيد: اإللصاق مثل -د

، ]6اإلنسـان  [﴾ اللَّه عباد بِها يشرب عينا﴿: التبعيض وأنكره سيبويه حنو-هـ
  .أي منها

  .، أي معه]61املائدة [﴾ بِالْكُفْرِ دخلُوا وقَد﴿: املصاحبة حنو -و
                                      

 ).5864(البخاري ) 1(
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  .، أي عنه]59الفرقان [﴾ خبِريا بِه فَاسأَلْ﴿: ااوزة -ز
: ، أي فيـه، وحنـو  ]44القصـص  [﴾ الْغربِـي  بِجانِـبِ  كُنت وما﴿: الظرفية -ح

﴿ماهنيجرٍ نحأي فيه] 34القمر [﴾ بِس.  
  .ما يسرين أين شهدت بدرا بالعقبة أي بدهلا: البدل حنو -ط
  .، أي على قنطار]75آل عمران [﴾ بِقنطَارٍ تأْمنه إِنْ من﴿: حنو: االستعالء -ي
  ].13املائدة [﴾ لَعناهم ميثَاقَهم نقْضهِم مافَبِ﴿: السببية -ك
  ].179النساء [﴾ شهِيدا بِاللَّه وكَفَى﴿: التأكيد حنو -ل
  .، أي إيل]100يوسف [﴾ بِي أَحسن وقَد﴿: الغاية حنو -م
  :وال جتر إال االسم الظاهر ومعانيها أربعة هي) الكاف(احلرف الثامن ) و( -8
  ].37الرمحن [﴾ كَالدهان وردةً فَكَانت﴿: حنو :التشبيه -أ

  ].198البقرة [﴾ هداكُم كَما واذْكُروه﴿: حنو: التعليل -ب
  .كخري: قيل لبعضهم كيف أصبحت قال: حنو: االستعالء -ج
  ].11الشورى [﴾ شيٌء كَمثْله لَيس﴿: حنو: التوكيد -د
  :الظاهر واملضمر ومعانيها كثرية أمههاوجتر ) الالم(احلرف التاسع ) و( -9
  ].284البقرة [﴾ السماوات في ما للَّه﴿: امللك حنو -أ

  .السرج للدابة: حنو) شبه امللك(االختصاص  -ب
  .ما أضرب زيدا لعمرو: التعدية حنو -ج
  :التعليل حنو -د

ــزة  ــذكراك هــ ــروين لــ   كما انتفض العصفور بللـه القطـر     وإين لتعــ
  :توكيد حنوال -هـ 

ــد       وملكــت مــا بــني العــراق ويثــرب ــلم ومعاهـ ــار ملسـ ــا أجـ   ملكـ
  ].107هود [﴾ يرِيد لما فَعالٌ﴿: تقوية العامل -و
  ].2الرعد [﴾ مسمى لأَجلٍ يجرِي كُلٌّ﴿: حنو: انتهاء الغاية -ز
  .هللا ال يؤخر األجل: القسم حنو -ح
  .هللا درك: التعجب حنو -ط
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  :والصريورة حن -ي
ــذهاب     لــدوا للمــوت وابنــوا للخــراب    ــري إىل الــ ــم يصــ   فكلكــ

  .، أي بعده]78اإلسراء [﴾  الشمسِ لدلُوك الصلَاةَ أَقمِ ﴿: البعدية حنو -ك
  .، أي عليها]109اإلسراء [﴾  للْأَذْقَان ويخرونَ ﴿: االستعالء حنو -ل
  ].31إبراهيم [﴾  لعبادي قُلْ ﴿: التبليغ حنو -م
  .، أي فيه]47األنبياء [﴾  الْقيامة ليومِ الْقسطَ الْموازِين ونضع ﴿: الظرفية حنو - ن

  :)1(كقول جرير" من"مبعىن  -ص
ــل      لنا الفضل يف الدنيا وأنفـك راغـم   ــة أفض ــوم القيام ــم ي ــن لك   وحن

  ].72النحل [﴾  أَزواجا أَنفُِسكُم من لَكُم جعلَ ﴿: التمليك حنو -ع 
10-11-12-   احلرف العاشر واحلادي عشر والثاين عشر 

العصـر  [﴾ والْعصرِ ﴿: وهي جتر الظاهر فقط حنو : أي اليمني واحللف وهي
1.[  

 وا ﴿: وهي جتر الظاهر واملضمر وقد تقدمت يف معاين الباء مثلـمأَقْسو 
بِاللَّه دهانِ جمأَيا تقدمت]. 109األنعام [﴾  هِمواألوىل عدم عدها أل.  
 وهي جتر الظاهر فقط حنو :﴿ اللَّهتنَّ ويدلَأَك كُمامن57األنبياء [﴾  أَص.[  

13-   الثالث عشر  عند الكوفيني ومذهب البصريني أن اجلر برب
  :احملذوفة ال بالواو حنو

ــي      سـدوله  وليل كموج البحـر أرخـى   ــوم ليبتلـ ــأنواع اهلمـ ــي بـ   علـ
14-15-   الرابع عشر واخلامس عشر و  ومعنامها ابتداء الغاية

ومها جيران االسم الظاهر الدال على الزمان فإن كان الزمان ماضيا فهما مبعىن من 
  ما رأيته مذ أو منذ يومني، : حنو

  .ذ أو منذ يومناما رأيته م: وإن كان حاضرا فهما مبعىن يف حنو
وقد يستعمالن امسني إذا وقع بعدمها االسم مرفوعا أو الفعل حنو ما رأيته مذ أو 

  .منذ يومان وحنو جئت مذ دعا
                                      

 570ديوان جرير ص  )1(
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﴾  علَـيهِم  أَنعمـت  ﴿: إما أن يكون فعال مثل: ال بد للجار وارور من متعلق

 ﴿: هم، أو مؤول بذلك حنوغري املغضوب علي: ، أو امسا يشبه الفعل حنو]7الفاحتة [
وهو ي اللَّهف اتاومفاهللا مؤول باملعبود الس ،﴾.  

 

أي بسببها ال  أي جير  أي الذي  للتفصيل  قوله 
اإلمالـة واإللصـاق   : ا ألن الصحيح كما تقدم أن اخلافض هو املضاف، وهي لغـة 

نسبة تقييدية بني امسني توجب لثانيهما اجلر أبدا، وأما مثاهلـا  : حاواإلسناد واصطال
  أي مثل   غـالم "فزيد مضاف إليه ما قبله فيسمى أوهلمـا "

مضافا ويعرب حسب موقعه يف الكالم ويسمى ثانيهما مضاف إليه وإعرابـه بـاجلر   
رأيت غالم زيد ومررت :حنو  دائما والذي عمل فيه اجلر هو املضاف وهو هنا غالم و

  .بغالم زيد
 أُسـوةٌ  اللَّـه  رسـولِ  فـي  لَكُم كَانَ لَقَد ﴿: وكما جير املضاف االسم الظاهر حنو

: جـاء أبونـا أو أبـوك أو أبـوه وحنـو     : ، جير به الضمري حنو]21األحزاب [﴾  حسنةٌ
﴿ا اللَّهنبر كُمبر15الشورى [﴾  و.[  

 

  :ومعاين اإلضافة ثالثة ذكر منها املصنف اثنان فقال
  أي معىن اإلضافة كائن األول : مها  أي ما

تكون فيه اإلضافة على معىن الالم وهو امللك واالختصاص وهذا النوع هـو األكثـر   
فيـه اإلضـافة   حىت نفى الزجاج وابن الصائغ ما عداه وضابطه أنه كل مـا مل تكـن   

  .مبعىن من وال معىن يف
  القسم الثاين    أي ما تكون فيه اإلضافة على معىن مـن وهـو

كثري، وضابطه أن يكون املضاف بعض املضاف إليه وصاحلا لإلخبار به عنه، واقتصر 
  .املصنف على هذين النوعني تبعا للجمهور
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ثالثا وهو الذي تكون فيه اإلضافة وزاد مجاعة منهم ابن مالك وابن هشام نوعا 
 ﴿: مبعىن يف وهو قليل لذلك نفاه اجلمهور، وضابطه أن يكون الثاين ظرفا لألول حنو

كْرلِ مارِ اللَّيهالن33سبأ [﴾  و[﴿ ا ، ويِ يباحنِ صجالس ﴾] وشذ أبو ]39يوسف ،
  .)1(اإلضافة ليست على معىن حرف أصال: حيان فقال

وهو األكثـر   القسم األول  : نف لذلك فقالمث مثل املص
فغالم مضاف وزيد مضاف إليه ومعىن اإلضافة  أي مثل  واألغلب 

هنا امللك، أي أن الغالم ملك لزيد، وحنو سرج الدابة فهذا يـدل علـى اختصـاص    
  .السرج بالدابة

  مثال القسم الثاين  ألن املضاف بعض املضاف إليه وصاحل
أي ثوب من خز ألن الثوب بعـض مـن    أي مثل  لإلخبار به عنه، 

فاخلـامت بعـض جـنس احلديـد،      أي باب من الساج  اخلز 
  .هذا خامت حديد: وصاحل لإلخبار به عنه، فتقول

)2( 

املضـاف باملضـاف إليـه إن كـان معرفـة حنـو غـالم زيـد،          ما يفيد تعريف -1
  .وختصيصه به إن كان نكرة حنو غالم رجل، وهذا النوع هو الغالب

ما يفيد ختصيص املضاف دون تعريفـه، وضـابطه أن يكـون املضـاف متـوغال يف       - 2
  .كاإلام كغري ومثل إذا أريد ما مطلق املغايرة واملماثلة حنو مررت برجل مثلك أو غري

وتسمى اإلضافة يف هذين النوعني معنوية ألا أفادت أمرا معنويا، كما تسـمى  
  .إضافة حمضة

ما ال يفيد شيئا من ذلك، وضابطه أن يكون املضاف صفة تشبه املضارع يف  -3
  كوا مرادا ا احلال واإلستقبال، 
  :وهذه الصفة ثالثة أنواع هي 

                                      
 .2/42وابن عقيل  2/357واألمشوين  3/72وأوضح املسالك  3/97شرح التسهيل  )1(
 3/102وشرح التسهيل  2/43وابن عقيل  2/359واألمشوين  75-3/73أوضح املسالك ) 2(
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  ضارب زيد و راجينا: اسم الفاعل مثل _   
  اسم املفعول حنو مضروب الولد ومروع القلب -
  الصفة املشبهة كحسن الوجه و عظيم األمل _ 

  .  وتسمى هذه إضافة لفظية وغري حمضة
  :)1(حيذف من االسم املراد إضافته ثالثة أشياء هي* 

التنوين الظاهر يف االسم املنصرف حنو ثـوب خالـد، أو املقـدر يف االسـم      -1
  .دراهم زيد: املمنوع من الصرف حنو

عصـواك ومجـع املـذكر    : النون املعوض ا عن التنوين وذلك يف املثىن حنو -2
  .مسلمو الصني كثريون: السامل حنو

  .املعرفة وذلك يف اإلضافة احملضة مطلقا حنو درمهك" اْل" -3
إذا كان املضاف مثىن أو مجع مذكر سامل أو " ال"فيصح بقاء ) غري احملضة(وأما اللفظية 

  .حنو الضاربا زيد والضاربو زيد والضارب الرجل" ال"املضاف إليه مقترنا بـكان 
 

مل يتحدث املصنف عن ارور بالتبعية ألن الكالم علـى التوابـع قـد تقـدم يف     
  :املرفوعات مثال

  .مررت بزيد الفاضل: النعت ارور -1
  .مررت بزيد وخالد: العطف ارور -2
  .ررت بزيد نفسهم: التوكيد ارور -3
  .أعجبت بزيد أخالقه: البدل ارور -4

 
املخفوضات من األمساء ثالثة خمفوض باحلرف وخمفوض باملضاف وخمفوض  -1

  .بالتبعية
خال وعدا وحاشا ومىت ولعل وكي ومـن وإىل  : حروف اخلفض عشرون هي -2

                                      
 .2/41وابن عقيل  2/356واألمشوين  71-3/70أوضح املسالك ) 1(
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و والباء والتاء وعن وعلى ويف ورب والباء والكاف والالم وحروف القسم وهي الوا
  :وواو رب ومذ ومنذ، مجعها ابن مالك بقوله

  حىت خال حاشـا عـدا يف عـن علـى        هــاك حــروف اجلــر وهــي مــن إىل 
ــا    ــي واو ت ــالم ك ــذ رب ال ــذ من ــىت       م ــل ومـ ــا ولعـ ــاف والبـ   والكـ

نسبة تقييدية : املخفوض باإلضافة أي بسببها وهي لغة اإلسناد واصطالحا -3
  .ا اجلر أبدابني امسني توجب لثانيهم

كتاب حممد، ومنها ما يكون مبعـىن يف  : من اإلضافة ما يكون مبعىن الالم حنو -4
  .مكر الليل منها ما يكون مبعىن من مثل ثوب حرير: حنو

  .يعرب املضاف حبسب موضعه، أما املضاف إليه فهو جمرور به دائما -5
  .املعرفة" اْل"، وحتذف من املضاف التنوين ونوين املثىن ومجع املذكر السامل -6

 
  ما هي املخفوضات من األمساء؟ -1
  كم عدد حروف اجلر؟ اذكر مثاال لكل منها؟ -2
  اذكر أربعة معان لثالثة منها؟ -3
  عرف اإلضافة لغة واصطالحا؟ -4
  ما الذي حيذف من أجلها؟ -5
  ما املعىن الذي تدل عليه اإلضافة؟ -6
  ما هي أنواع اإلضافة؟ -7

   رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلنيواحلمد هللا
  وعلى آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 

  24/04/1431كان الفراغ منه يوم اجلمعة 
  09/04/2010املوافق 
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